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Un fel de introducere: ANUL ȘCOLAR SAU CUM, UNEORI, SE 

ZGUDUIE LUMEA 

 

Cei care scriu pe prima pagină a revistei, am văzut, au obiceiul să răsfoiască, mai întâi, 

numerele din anii trecuţi, să recupereze ceva din atmosfera, din starea sufletească a celorlalţi care 

și-au pus sufletul în ea. Alcătuirea revistei s-a păstrat, în sensul că în mijloc sunt toţi colegii noștri 

care au „cucerit” premii la faza judeţeană, naţională și internaţională a olimpiadelor și 

concursurilor școlare. Cu această ocazie îi felicităm, fiindcă datorită lor și a altor criterii, colegiul 

nostru își păstrează locul întâi între instituțiile de învățământ băcăuane. În restul paginilor, sunt 

activităţi de-ale noastre care ies din sfera strictă a învăţăturii: activităţi de voluntariat, gânduri, 

impresii despre lume, încercări (reușite, să fiţi siguri) literare, desene, picturi etc.  

Între timp, în ţară sunt alegeri și vor mai fi, politicienii se ceartă, folosind, uneori, un limbaj 

suburban, interesându-i parcă altceva decât binele poporului român, cum, uneori, ne spun cu 

năduf unii dintre profesorii noștri. Din pricina lor și a crizei de care se tot vorbește, viitorul nostru 

pare nesigur. Iar la graniţa noastră de N și de E, NATO și Rusia se uită urât unii la alţii, peste 

teritoriul Ucrainei, zăngănindu-și armurile și armele. Sperăm din toată inima ca celor mari ai lumii 

acesteia să le mai fi rămas ceva minte în cap și să se înţeleagă. 

Redacția                                          

În ultimii 2 ani, noi, tehnoredactorii am lucrat cu o deosebita plăcere alături de redacţie 

pentru a vă oferi înca un motiv de mândrie şi pentru a vă prezenta rodul talentului colegilor 

noştri! Fiecare număr anual al revistei vine cu o nouă temă, un nou ‘outfit’ în general inspirat de 

tema aleasă pentru Balul “Cataramă”. Anul acesta, cu multă bucurie şi implicare, chiar clasa 

noastră (11 D) va organiza acest eveniment, tema fiind: Premiile Oscar. De asemenea, ţinem să 

mulţumim tuturor celor implicaţi în crearea acestei reviste şi sperăm că fiecare număr se ridică la 

nivelul aşteptărilor! 

Tehnoredacţia 
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FIŞĂ DE VOLUNTAR 

 De multe ori, experiențele concrete pe 

care viața le înalță în fața noastră 

demonstrează faptul că OMUL ÎNTREG este 

cel care vede tot: veselia, optimismul, 

„urcușul”, dar și durerea din ochii copiilor 

flămânzi, ai familiilor limitate material și 

marginalizate social, ai persoanelor cu 

deficiențe fizice sau psihice. Acesta ar fi și 

„crezul” proiectului „VOLUNTARIAT ÎN 

VRĂNCEANU”,  implementat de doamna 

profesor Ana-Maria Egarmin și de către elevi 

ai colegiului, încă din septembrie 2012, vizibil 

în ceea ce a fost o reală și încurajatoare 

invitație de a ne implica în tot felul de 

activități ce dovedesc disponibilitatea, 

altruismul și conștiința reușitei din partea 

voluntarilor. Astfel s-au născut acțiuni 

diverse, în momente diverse, manifestări de 

suflet, în  clipe de suflet.. 

   Deşi am realizat foarte multe 

activităţi, alături de oameni minunaţi, două 

mi-au rămas întipărite în inimă. Este vorba 

de prima noastră acţiune de amploare, care a 

avut loc la început lunii septembrie a anului 

trecut –  ”Ajută un copil din mediul rural să 

meargă la şcoală” – şi a fost realizată cu 

scopul de a strânge fonduri necesare pentru 

pregătirea a 100 de pacheţele cu rechizite şi 

dulciuri pentru copiii din Tocila, respectiv 

din Odobeşti. Deşi ştiam că va fi un drum 

lung si greu în obţinerea fondurilor, noi, cei 

cincisprezece voluntari, am organizat crearea 

de ateliere  unde am realizat produse, pe care 

ulterior le-am vândut, dar şi pregătirea unui 

concert caritabil şi a unui mic carnaval pentru 

copii. După aproape o lună de muncă intensă 

am reuşit să ne atingem idealul şi anume, am 

strâns banii pentru ce ne propusesem. Ba mai 

mult, pentru unii dintre copii, am cumpărat 

chiar şi hăinuţe.  

Ziua cea mare a sosit, iar eu,  

împreună cu trei colege: Ioana, Alexandra şi 

Elena am plecat în Tocila. Înainte de a ajunge 

în sătucul uitat de lume, am făcut un scurt 

popas la Valea Budului la o căsuţă 

derăpanată,  care parcă prezicea ce va urma. 

Am coborât toate din maşină şi am intrat cu 

braţele pline pe o poartă  aproape ruptă. Am 

fost întâmpinate de patru copii minunaţi ce 

ne-au impresionat nu doar prin zâmbet, ci 

prin povestea lor. Micuţii erau orfani de tată, 

iar mama lor era plecată în străinătate şi nu 

mai auziseră nimic de ea de ceva vreme. Ei 

locuiau cu o mătuşa bătrână. Le-am ascultat 

povestea şi le-am înmânat darurile. În timp 

ce despachetau cadourile, văzându-le 

sclipirea de pe chip, am înţeles că lucrurile 

mici, pe care adesea le ignorăm, fac diferenţa. 

I-am îmbrăţişat pe copilaşi şi am plecat mai 

departe, dar cu gândul tot la ei. După 10 

minute, am ajuns în sfârşit în Tocila, unde am 

pornit de la ultima căsuţă din lut situată la 

marginea pădurii, care aproape se dărâma. 

Acolo am fost întâmpinate tot de patru copii 

frumoşi , dar foarte murdari. 

Atunci am cunoscut-o pe Ionela, o 

fetiţă blonduţă cu ochii mari, care mi-a sărit 

în braţe de îndată ce m-a zărit. M-am jucat cu 

ea minute în şir, încercând să înţeleg de ce un 

înger ca ea poartă hăinuţe atât de vechi şi 

rupte, dar mai ales de ce este mudară peste 
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tot de pământ. Le-am oferit copiilor cadourile 

şi am început să plâng atunci când am auzit 

de la băiatul cel mare al familiei care, 

răscolind printre daruri si găsind o 

napolitană, nu ştia ce e aceea. Da, o 

napolitană, un lucru banal pentru majoritatea 

dintre noi, care pentru acei copii era un lux 

pe care niciodată nu şi l-au putut permite. 

Am plecat cu inima îndoită spre celelalte 

căsuţe unde am cunoscut copii asemănători 

Ionelei.  Am petrecut o zi întreagă alături de 

ei şi pot spune că am primit cea mai 

valoroasă lecţie de viaţă, de unde am înțeles 

că, deşi sunt premiantă, nu mi-am însuşit 

total cea mai importantă trăsătură: omenia.  

  A doua zi am plecat la Odobeşti, unde 

am descoperit copii extraordinari, plini de 

visuri. Cel mai profund am fost emoţionată 

de un băieţel care, deşi era bolnav, la 

întrebarea: ”Ce vrei să devii când vei creşte 

mare ?”, a răspuns că vrea să devină medic, 

pentru a-i ajuta pe ceilalţi.  

    În aceste două zile am auzit zeci de 

poveşti, zeci de glasuri disperate, zeci de 

suflete nevinovate care au nevoie de ajutor. 

Mişcată până peste măsură, m-am decis sa 

revin, aşa că la Crăciun am organizat 

concertul caritabil “ De la suflet la suflet..”, cu 

gândul de a mă reîntoarce, dar de data 

aceasta cu mai multe daruri. Concertul a avut 

drept scop pregătirea de cadouri pentru un 

număr mult mai mare de beneficiari. Printre 

aceştia, se aflau şi copiii de la şcoala din 

cartierul Izvoare, pe care, înainte de a le duce 

darurile, m-am decis să merg să îi cunosc.  

Zis şi făcut ... Am mers la acea şcoală, iar 

când am intrat pe uşă, am rămas nemişcată 

câteva secunde, deoarece copiii erau foarte 

murdari. Am intrat cu puţină teamă şi, după 

ce am făcut cunoştinţă, i-am rugat să-i scrie o 

scrisoare moşului. Entuziasmaţi, nu au stat 

foarte mult pe gânduri şi au început. În timp 

ce scriau, am mers la învăţatoarea lor şi am 

încercat să aflu de ce aceşti copii sunt plini de 

răni şi lovituri, de ce nu aveau şosete, deşi 

afară ningea, şi de ce se comportau atât de 

urât. Învăţatoarea îmi şopti la ureche că ei 

sunt cei pe care adesea îi vedem cerşind în 

intersecţii, cei care, de cele mai multe ori, 

înfometaţi, caută prin gunoaie, cei care, 

abuzaţi, în repetate rânduri, de părinţii 

dependenţi de alcool, se refugiază în canale.  

Nu îmi venea să cred şi nu înţelegeam 

cum de era  posibil aşa ceva. M-am abţinut cu 

greu să nu izbunesc în lacrimi, m-am întors 

spre micuţi pentru a strânge scrisorile, iar 

apoi i-am servit cu bomboanele aduse special 

pentru ei şi am plecat. Am ajuns acasă şi, 

citind scrisorile, am fost totalmente răscolită 

de cuvintele unui băieţel: „Dragă Moşule, ştiu 

ca nu am fost prea cuminte, dar te rog un singur 

lucru, şi anume ca în ziua de Crăciun, să avem 

ceva de mâncare, eu şi fraţii mei. Dacă se poate, 

mi-aş dori ca tata să vină acasă. Cu drag, 

Raymond.“  Impresionată de aceste rânduri, 

alături de colegii mei am pregătit pentru 

aceşti copii un Crăciun de neuitat, pentru că, 

în această zi sfântă, cu toţii merită să fie 

fericiţi. 

Momente de neuitat, copii speciali , 

poveşti de viaţă, mii de lacrimi, dar și bucurii 

de nedescris... Toate acestea creează  temelia 

indesctructibilă a oricărui voluntar. 

 

ROXANA SANDU, coordonator al voluntarilor 

Asociaţiei „Eminenta Pro Vrănceanu“,  

clasa a XI-a G
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DESPRE LITERATURĂ, ÎNTRE JURNALISM ȘI POLITICĂ

Interviu cu Gabriela Vrânceanu-Firea 

(n. 13 iulie 1972, Bacău): jurnalist, 

prezentatoare de știri, poet și prozator, 

director al revistei economice „Săptămâna 

Financiară; senator în Senatul României din 

partea județului Ilfov, în sesiunea 2012 - 2016. 

Codrina Ignat : Considerați că tinerii din ziua 

de azi mai apreciază literatura și înțeleg 

adevărata ei valoare formativă? 

Gabriela Firea: Depinde ce înțelegem prin 

„tinerii din ziua de azi”. Din punct de vedere 

statistic, sunt convinsă că tinerii de azi citesc 

mai puțin decât cei de pe vremea mea. Pe de 

altă parte, cei cu adevărat atrași de studiu în 

general, de cunoaștere, sunt convinsă că 

citesc și acum. Poate nu  doar cărți în 

formatul clasic, dar nu asta contează. În plus, 

mai contează și ce citesc tinerii. Dacă citesc 

„chicklit” sau romane polițiste, e ca și cum s-

ar uita la televizor toată ziua. 

C.I.: Care considerați că va fi statutul 

literaturii în societate peste douăzeci de ani? 

G.F.: Mi-e greu să fac predicții, dar mi-aș dori 

să fie unul mai important decât în momentul 

de față. Mult mai important. Iar pentru asta 

va trebui nu doar să găsim metode pentru a 

reaprinde dorința de lectură a publicului, ci 

să apară și scriitori-far, care să ilumineze în 

jurul lor și care să devină icon-uri. 

C.I.: Credeți că lectura este importantă în 

formarea intelectuală  a tinerilor? 

G.F.: Importantă este puțin spus. Este 

esențială! Dar, revenind la ce spuneam mai 

devreme, e importantă și calitatea, nu doar 

cantitatea. Iar aici e nevoie de îndrumare. De 

o îndrumare creativă, care să elimine ideea că 

lectura este o obligație, sau chiar un supliciu. 

Copiii trebuie convinși să citească de plăcere, 

să le stârnim acea foame de informații și de 

cultură. 

C.I.: Ce părere aveți de sistemul educațional 

din țara noastră? 

G.F.: Este un sistem anchilozat, incapabil să 

accepte o schimbare de paradigmă, în ciuda 

nenumratelor tentative făcute în ultimii 20 de 

ani. Sau poate că și aceste schimbări 

nenumărate au compromis ideea de reformă. 

Din păcate, efectele unui sistem educațional 

ineficient nu se văd pe loc, ci atunci când este, 

dacă nu prea târziu, oricum foarte greu să fie 

îndreptate. 

C.I.: Ce ați remarcat în ultimii ani: o evoluție 

sau o involuție a socetății românești în 

materie de cultură? 

G.F.: O involuție întristătoare. Din păcate, 

spațiul public este invadat de teme-parazite 

și vedete de carton, iar gustul publicului este 

preluat și exacerbat, nimeni nu mai încearcă 

să educe acest gust. 

C.I.: Ce v-a determinat să scrieți 

poezii/proză? 

G.F.: Am scris poezii pentru că am avut 

sentimente de împărtășit, sentimente care mă 

copleșeau, și am constatat că poezia este o 

excelentă supapă. Iar dacă poeziile mele au 

fost apreciate și de alții, acest lucru nu poate 

decât să mă bucure. Iar proză am scris atunci 

când am avut de spus o poveste.  

C.I.: Aveți un scriitor preferat, pe care îl 

recomandați în mod special? 

G.F.: Am mai mulți. Dar vă recomand acum 

doar doi: Mario Vargas Llosa, pentru 

uluitoarea sa tehnică narativă, un romancier 

care e capabil să stăpânească impecabil 7-8-10 

planuri ale acțiunii și zeci de personaje, 

indiferent dacă sunt complet fictive sau 

inspirate de unele reale. Apoi George 

Bacovia, un poet cu o rară profunzime și 

intensitate a simbolurilor. Imaginile zugrăvite 

de cuvintele sale cu greu pot fi date uitării. 

C.I.: Un sfat pentru lectorii tineri sau 

începători? 

G.F.: Să citească, să citească, să citească! Și să 

se întoarcă la clasici, în fiecare moment de 
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cumpănă... Acolo vor găsi limpezime, liniște 

și îndrumare... 

CODRINA-VICTORIA IGNAT,  

clasa a X-a G 

 

BRAŢELE LUI VENUS 

Clopote nu bat 

Pentru sinucigași 

Nici când teama 

De groapa fără piatră 

Te-nhaţă de 

Picioare 

Așază-te-n mijloc de drum 

Ca s-auzi cum bate 

Vântul 

Iar când îţi suflă-n timpane 

Ia-l de gât, 

Sucește-i mersul. 

Inima pulsează încă 

Sub ţigara aprinsă, 

Înfiptă. 

Înfige-o până se stinge. 

Unghii lungi și 

lipicioase 

Scormonesc la colţuri 

Mintea. 

Eu, gândacul lui Kafka, 

Mi-am făurit singură un 

Adevăr 

Ca să pot dormi noaptea 

Și ca tu să-l pui în frunte 

Și să zici că-i doar 

Al tău. 

Bărbaţi, 

Reci. 

Fete, 

Bătrâne. 

Tinichea, 

Absint al gândurilor mele 

Fă-mi braţele la loc. 

Hai să murim singuri.       

            

 

 

IOANA-DIANA SIMION, clasa a XII-a H 
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NAȘTEREA UNEI IDEI 

Gândiți-vă de câte ori, un fapt simplu, 

un moment sau o coincidență aparent 

nesemnificativă v-a schimbat viața pentru 

totdeauna. O scânteie, un impuls și întreaga 

voastră viață capătă un nou sens. Acel 

moment a apărut în viața mea când eram în 

clasa a III-a. Nu eram interesată de cărți și 

eram destul de introvertită, astfel că școala 

era o problemă. Am intrat într-o librărie cu 

mama mea, fiind în căutarea unor rechizite. 

Acolo, mi-a atras atenția o enciclopedie 

despre Egiptul antic. Eram fascinată de ceva 

vreme de figura unei ființe cu cap de câine 

care apărea în filme, seriale și documentare, 

astfel că mi-am dorit acea carte pentru a-mi 

satisface curiozitatea. Curând, am aflat că 

misterioasa creatură cu cap de câine era zeul 

egiptean al îmbălsămării, Anubis. Am fost 

scoasă din lumea mea și am ajuns într-o lume 

fără de întoarcere: lumea cărților și a istoriei. 

De-atunci, am simțit mereu nevoia de a mă 

avânta în timpuri de mult trecute, să speculez 

chiar eu asupra marilor enigme istorice și de 

a căuta soluția unor probleme actuale în 

civilizațiile dispărute. 

Astăzi, lumea nu mai înțelege rolul 

istoriei în societatea noastră și consideră că ce 

este îngropat ar trebui să stea îngropat. Este 

un fapt recunoscut că mulți elevi văd istoria 

ca fiind nimic altceva decât o povară, o altă 

materie școlară de care abia așteaptă să scape. 

Cu toate acestea, filozoful George Santayana 

remarca: Cine nu își cunoaște trecutul, este 

condamnat să-l repete.. Istoria reprezintă o 

componentă fundamentală a devenirii 

noastre umane. La fel cum este important ca 

de-a lungul vieții să învățăm din greșeli, 

același principiu se aplică la o scară mult mai 

mare când vine vorba despre studiul 

trecutului umanității. Dictaturile ne învață să 

gândim pentru noi înșine și să ne apărăm 

libertățile, iar războaiele ne îndeamnă să 

găsim soluții pașnice și să lăsăm la o parte 

interesele noastre minore pentru care unii 

oameni ar fi capabili de crimă. Istoria este un 

avertisment, de care ar trebui să ținem cont, 

pentru a preveni repetarea unor mari tragedii 

și pentru a deveni mai buni. Repetarea 

acesteia este posibilă, având în vedere faptul 

că la doar 21 de ani după Primul Război 

Mondial, a izbucnit Al Doilea. Datorită 

cunoșințelor mele de istorie, observ aproape 

în mod constant la știri evenimente similare 

celor petrecute cu decenii, uneori chiar secole 

în urmă și înțeleg că acestea ar fi putut fi 

prevenite dacă s-ar fi citit și reținut mai multă 

istorie.  

Există un al doilea mare motiv pentru 

care trebuie să ne cunoaștem trecutul. Acesta 

definește prezentul. Pentru a înțelege cum și 

de ce a evoluat o anumită situație, trebuie să 

aruncăm o privire în urmă. În trecut s-au copt 

toate elementele de cultură și civilizație ale 

lumii. Istoria ne poate ajuta să răspundem la 

cea mai mare enigmă a omenirii: care este 

rolul nostru în univers? Pentru a putea 

răspunde acestei întrebări care a măcinat 

mințile unora dintre cele mai mari genii ale 

umanității, trebuie să ne cunoaștem pe noi 

înșine, iar pentru asta, trebuie să ne 

înfruntăm trecutul. Istoria poate fi 

redescoperită nu doar prin săpături, ci și prin 

simpla acțiune de a deschide o carte. Cărțile 

sunt menite să ne amintească ce suntem și 
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cine suntem. Acestea sunt profesori muți, 

care ne pot introduce într-o altă lume. Eu am 

descoperit istoria prin intermediul unei cărți.  

Graba lumii contemporane împiedică 

oamenii, în special pe cei de vârsta mea, să 

mai răsfoiască o carte. Astfel, nu mai au 

puterea să evadeze  

din prezent sau să redescopere cu alți ochi 

societatea noastră. Atâta timp cât lumea nu 

mai citește, nu apar idei noi, iar aceleași teorii 

și credințe rămân valabile ani întregi, ținând 

adevărul în obscuritate. În acest mod, apar 

marile nedreptăți ale istoriei, care ne 

împiedică să descoperim cine suntem cu 

adevărat și cui datorăm evoluția noastră. Din 

întâmplare, atunci când citeam, am observat 

una din aceste nedreptăți și știind că urma să 

se organizeze Sesiunea de referate și 

comunicări științifice, la disciplina istorie, am 

decis să repar această greșeală istorică și să 

redau Persiei antice respectul pe care îl 

merită. 

Ignorat, desconsiderat și uitat. Aceasta este 

soarta primului imperiu mondial din istorie, 

Imperiul Persan (în persana veche: Parsa), un 

stat fără precedent în Antichitate, cu o 

întidere vastă și o populație multietnică. 

Astăzi, cuvântul Persia amintește de un 

imperiu ciudat, barbar, condus de regi 

megalomani dornici să stăpânească lumea 

liberă și civilizată. Astfel este descrisă de 

către istoricii greci civilizația persană, practic 

o hoardă de sălbatici despotici, iubitori de 

desfrâu. Timp de milenii, imperiul dinastiei 

Ahemenide (Haxamanis) a fost privit ca o 

simplă amenințare asupra avansatei culturi 

europene, un stat militar primitiv cu o 

cultură stereotipă și fără imaginație.[…] 

Totuși, cine au fost perșii? Dintotdeauna ne-

au fost prezentați drept ,,băieții răi’’ ai 

istoriei, inamicii antagonici ai Eladei 

civilizatoare. Subiectivismul operelor grecești 

și vasta moștenire greacă au contribuit la 

ignorarea culturii persane. Deși a fost cel mai 

mare imperiu ca populație din istorie 

(deținând 44% din populația lumii de atunci) 

și a rezistat aproapre două secole, moștenirea 

acestei civilizații cu mult mai avansate decât 

se credea în urmă cu câțiva ani, a fost 

transmisă imperiilor ce au urmat și a 

supraviețuit până astăzi, contribuind la 

nașterea lumii moderne, deși nu mai este  

recunoscută drept marcă persană.[...] Prin 

acest referat doresc să repar reputația 

Imperiului Ahemenid sau Primului Imperiu 

Persan și să scot în evidență moștenirea 

nemuritoare a acestei civilizații, care a avut la 

bază un vechi vis al omenirii: acela de a uni 

Estul cu Vestul, de a rupe granițele și de a  

uni  populațiile sub semnul păcii și al 

prosperității.  

Astfel a luat ființă Parsa, proiectul meu, 

numit după numele din persana veche a 

Imperiului Persan, pentru a putea sugera 

redarea vechii identități a acestui stat antic, a 

cărui contribuție la construirea lumii 

moderne a fost ignorată. Primul fapt pe care 

l-am observat când am început lucrul, a fost 

că Persia Ahemenidă apare vag menționată 

în manuale și este slab tratată în cărțile de 

istorie, nefiind considerată importantă în 

istoria omenirii. Cu toate acestea, cărțile în 

care era tratată pe larg, prezentau o lume 

surprizătoare, prin îmbinarea vechiului cu ce 

am considera astăzi modern. Nu mă 

așteptam să descopăr o societate în care au 

luat naștere primele bănci, primele cecuri și 

poșta, o societate în care s-a folosit pentru 

prima dată o limbă de circulație. Pe lângă 

toate acestea și multe alte inovații, am 

descoperit și o religie nouă, care a contribuit 

la răspândirea unor idei fără precedent, cum 

ar fi mântuirea și liberul arbitru. Am fost 

surprinsă și de complicata relație cu eternii 

rivali ai perșiilor, grecii. Deși aceștia au 

cultivat imaginea distorsionată a lumii 

persane, există dovezi că aceștia ar fi admirat-

o în același timp, imitând arta persană. Cu 



Gaudeamus  2014 

 

9  

   

atât mai interesant este faptul că istoricul 

Herodot îl compară ca înfățișare pe infamul 

rege Xerxes cu o zeitate. De asemenea, familia 

regală persană adesea primea oaspeți greci la 

curtea sa. Probabil, ce m-a impresionat cel 

mai mult în cadrul acestui studiu a fost faptul 

că una din marile rămășițe ale Parsei, 

Cilindrul lui Cyrus, are o copie în sediul 

O.N.U. de la New York, ca o recunoaștere a 

contribuției lumii persane la stabilirea 

drepturilor omului. 

Când m-am gândit la structura referatului, 

am dorit să realizez o istorie a Imperiului 

Persan, analizând în paralel cultura, 

civilizația și moștenirea acestuia. În 

completarea bibliografiei și structurarea 

ideilor, m-a ajutat profesorul coordonator și 

anume doamna profesoară Mara Merfea. 

Contribuția dumneaei mi-a permis să 

definitivez acest proiect și să ajung la faza 

națională a Sesiunii de referate și comunicări 

științifice, organizată în vara lui 2013, la 

Târgoviște. Acolo, doamna profesoară mi-a 

asigurat suportul moral de care aveam nevoie 

pentru a face prezentarea proiectului. Când a 

venit rândul meu, m-am dus în fața juriului, 

căruia i-am lăsat referatul și am pornit fișierul 

powerpoint. Fiind o persoană timidă, mereu 

am emoții când vorbesc în fața unui public. 

M-am încurajat înainte, sperând să nu-mi 

pierd ordinea ideilor. La scurt timp după ce 

am început, aruncându-mi privirea asupra 

imaginilor din fișier, am realizat că mă uitam 

la ceva familiar și drag mie și că vorbeam 

despre un subiect îndrăgit de mine și că 

atunci nu are de ce să-mi fie frică. Ba, mai 

mult, am început să zâmbesc și-am zâmbit tot 

restul prezentării pentru că vorbeam despre 

ceva ce îmi plăcea. Judecând după aplauze, 

am considerat că m-am descurcat. Când a 

venit ziua rezultatelor, am fost cuprinsă de 

bucurie când am văzut că am luat locul doi.  

Privind în urmă acum, înțeleg faptul că mi-

am reprezentat cu succes profesorul, școala, 

județul. Mi-am demonstrat că pot să-mi 

înfrâng temerile și că sunt capabilă să-mi 

prezint ideile. De asemenea, am refăcut 

reputația Parsei și sper că cei care m-au 

ascultat au plecat acasă mai bogați spiritual. 

CEZARA LAZĂR, clasa a XI-a F 

 

PROTOTIPTIL 

Ce este prototiptilul? Cine știe? 

Poate fi un personaj, un animal, ori un 

fruct. Dar hai să ne limităm la termenul de 

invenție! 

Ce este aceea o invenție?  Ce face ea, zău că 

nu știu, dar îmi pot imagina. Ce-ar fi să 

combinăm și lucrurile de pe planetă? O 

mașină... care să facă ... ce oare ? Să 

împletească norii, să înșurubeze ființele într-o 

stea... Fantezii! Dar această  mașină le poate 

îndeplini? Bine, bine, știu că m-am abătut de 

la povestea sa. Să revin. Odată, când lumea 

putea zbura, lucrurile nu stăteau chiar așa de 

bine. Traficul aerian era infernal. Deci, nici 

gândurile oamenilor nu erau așa de cuminți. 

Anotimpurile încercau să le cumințească, 

dar... nimic. Nici natura nu era mai presus de 

atât. 

 După un timp, o pasăre își dă cu 

părerea: 

–Ce-ar fi să împletim culorile lumii 

intr-un prototiptil? 

 Așa s-a și întâmplat. Prima încercare 

nu a fost convingătoare. Ea, în loc să îi 

cumințească pe oameni, îi agita și mai mult. 

Să trecem cu vederea peste acest fapt. Dacă 

nu sunteți așa convinși de a doua încercare, 

nu greșiți deloc. Invenția a început să prindă 

viață și să răstoarne lucrurile cu susul în jos. 



Gaudeamus  2014 

 

10  

   

 Minune, acum a fost cu noroc! Și dacă 

sperați că i-a liniștit pe oameni, vă înșelați. A 

urmat propria metoda. A împărțit ... ciocolată 

caldă. Dar ideea principală este că … am 

rămas fără hârtie … 

 

VLAD CHELARU, clasa a V-a 

PASĂRE ALBĂ 

O bucurie, o pasăre liberă. 

Este din cea mai aleasă mătase,  

întregită de un lanț care ne unește: 

prietenia.  

Un miros ademenitor. Apărătoarea 

sa ușoară  

învelește idei subțiri și albe pagini.  

Croit de mâna unui gând, îmi 

alungă supărarea și tristețea  

cu desene colorate și litere 

grațioase. 

Veselă, sprintenă, se înclină 

cu seninătate, își deschide brațele.  

Îi citesc chipul îmbujorat 

și îi descopăr povestea. 

Gânditoare, mă întâmpină 

cu un salut zi de zi. 

Mă surprinde cu râsul ei firav 

și cu peisaje maiestoase. 

Nu m-a părăsit niciodată. 

Liberă, încântătoare, își deschide  

brațele cu o poveste nouă, 

Răsfoiesc încet o bucurie, o floare ...  

 

VLAD CHELARU, clasa a V-a

 

ÎN ORICE BUCURIE EXISTĂ O PRIMEJDIE

Andrei-Nicolae Hurgheș, elev în clasa a 

X-a D a colegiului nostru, a obținut Marele 

Premiu și Premiul special al revistei „Ateneu” 

la Concursul Național de Proză Scurtă 

„Radu Rosetti”, organizat de Biblioteca 

Municipală din Onești, în 24 octombrie 2013. 

În numărul din februarie 2014 al revistei 

„Ateneu” i-a fost publicată proza „Păpușa”. 

Felicitări! 

Publicăm aici un mic fragment dintr-o 

altă proză, fragment ce s-ar putea intitula, 

insolit, GGGG sau În orice bucurie există o 



Gaudeamus  2014 

 

11  

   

 
primejdie:  

În orice bucurie există o primejdie, în 

fiece izbăvire un motiv de-amărăciune. 

Venind aici, eram încredințat că îmi găsisem 

refugiul. Acum realizez cât de iluzorie poate 

fi natura lucrurilor. 

... se pare că am uitat. Oricât aș privi la 

orhideea din ceașca mea de ceai, nimic nu îmi 

va revela motivul pentru care am cules-o. 

Desigur, să găsești o orhidee în noiembrie...și 

tocmai pe dealul O... 

Și, totuși, să nu tresari câtuși de puțin. Dacă 

există o trăsătură pe care, în decursul 

timpului, am avut ocazia să mi-o confirm iar  

 

și iar, este opacitatea mea față de perturbările 

în tiparele normalului. Orice alt om, în 

această situație, ar încremeni de i s-ar brăzda 

irișii de venule albastre. Iar eu... Ceea ce mă  

face să realizez: nu încercam să consemnez 

ineditul.  Bine înțeles, mai sunt și alte cauze 

comune pentru care oamenii culeg flori. 

Frumusețe... nostalgii...plăcerea de a 

distruge... Și lista poate continua. Totuși, 

acțiunea mea nu a fost motivată de niciuna 

dintre acestea. 

Am pierdut întrucâtva capacitatea de a mă 

pierde în nimicuri. 

Poate te întrebi cu ce rost analizez un 

eveniment atât de banal. Vezi tu, tocmai în 

aspecte ca acesta găsim răspuns marilor 

întrebări. Tot gândindu-mă la orhideile mele 

am înțeles că nu există garanție a frumuseții 

sau, dacă vrei,  a liniștii. În decursul vieții mi-

am înălțat zigurat de nisip după zigurat de 

nisip, numai ca să le văd distruse la primul 

val. Am trăit cu fantezii... Ah, cât de departe 

sunt toate acum... 

De la cabana mea drumul se 

îngustează treptat până la pavilionul cu ciori. 

În fiecare dimineață îmi înfășor picioarele în 

straturi succesive de ziar și glisez pe cărarea 

noroioasă.  Dedesubtul și împrejurul meu nu 

e decât un mănunchi de molecule. Am citit 

cândva că dacă ar fi să magnifiezi un atom la 

dimensiunea unui oraș atunci nucleul nu ar fi 

mai mare decât o minge de baschet, iar 

electronii ar gravita undeva la extremiăți. În 

rest: vid. De mi-aș fi amintit că tot ce-ating și 

văd nu e cu mult mai mult decât nimic poate 

că aș fi știut mai bine… 

Pietre, plante, trunchiuri, frunze, 

umbre… nimic electrifiat, nimic pus în 

mișcare, nimic dansând pe catalinge. Să nu te 

legi de cele ale lumii acesteia... 

Dar să continui... alunec până la 

construcție. În momentul în care palmele 

mele ating balustrada, ciorile tresar și țâșnesc 

pe cer. Atunci și numai atunci am plăcerea de 

a vedea pavilionul gol, căci de îndată ce mă 

îndepărtez zburătoarele se așază la loc. 

Înaintez, cu ochii dincolo de plopii din 

depărtare. Traversând crângul, devin vizibile 

marginile lacului. Zi de zi încercuiesc 

întinderea de apă acoperită cu nuferi. Nu te-

ai gândi că într-un loc ca acesta are cum 

exista tulburare. Și, totuși, cât de apăsător se 

poate dovedi foșnetul unei trestii... 

Dincolo de lac e o movilă de omide și 

fluturi. Treci de ea și, tot îndepărtându-te, te 

trezești urcând o pantă. Cu cât avansezi, 

vegetația din jurul tău pierde din înălțime. 

Astfel, pe când la poale perspectiva este 

obturată de tufe, la altitudini  dense, la 

altitudini mai mari poți lesne observa spațiul 

din jurul tău. În cea mai mare parte dealul e 

acoperit de iarba care-ți ajunge până pe la 
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genunchi. Spre vârf aceasta lasă loc unui 

pustiu de care se agață anemice câteva 

buruieni. De aici îmi place să scrutez 

întinderile de dincolo de marginile grădinii 

cu patru ziduri. Uneori observ câte-o siluetă 

perindându-se pe sub obscura linie a 

orizontului și-mi imaginez ce ar putea 

simboliza. Apoi îmi amintesc că locul acesta e 

plin de umbre care nu înseamnă nimic și, 

lăsându-mă pe spate, îmi caut alt subiect de 

gândire. 

Colina de față, de exemplu, constituie 

un vechi subiect de studiu pentru mine. 

Văzută de la distanță, formațiunea are 

aspectul unui imens taur adormit la marginea 

apei, ale cărui culori se metamorfozează 

continuu, diluându-se una într-alta. De-ar fi 

să o privești însă de pe cer, aceasta te-ar 

trimite cu gândul la o mână semiîngropată în 

pământ. Mai ales în perioada timpurie a 

șederii mă amuzam cu tot felul de analogii ca 

acestea. Obiceiul nu m-a părăsit, însă 

acțiunea a devenit mai degrabă un pretext 

pentru a nega realitatea. 

Acum este noiembrie și vânturi reci mătură 

versanții. Dacă mă încumet să escaladez 

dealul este numai  pentru a petrece câteva 

minute deasupra . Și-atunci mă plimb în 

cercuri, cu mâinile îngropate în buzunare, și 

mă străduiesc să deslușesc un motiv care se 

repetă în întinderea de bulgări de țărână. 

Ciudat lucru, tocmai în astfel de timpuri pare 

lumea mai vie.  

Să hoinărești pe dealuri toamna 

târziu. La picioare să îți răsară o orhidee. 

Atomică și plăpândă, îți va tremura în palmă 

în timp ce te întorci acasă... Totul va cădea în 

făgașul său. Mergând prin frig, te vei agăța 

de senzația petalelor pe degetele tale precum 

un bolnav în dureri de cearceaf. Îti va veni 

probabil să faci ceea ce am făcut și eu. Și-

atunci vei apuca colțul uneia și o vei ridica 

încet, privind la vinișoarele roșii de pe spate, 

parcă ai încerca să diseci bucata de umbră de 

sub ea. 

O vei pune într-o ceașcă fără toarte. 

Ai să te așezi lângă ea și, cu bărbia sprijinită 

de antebrațe, vei privi de peste marginea de 

porțelan . Cât duh, câtă frumusețe într-o 

spirală de iarbă. Improbabil să nu te înmoi  și 

tu privind la trupul care, afundându-se în 

apă, se face din ce în ce mai creponat de 

umed.  

 Dar, vai…  îndrăznesc să vorbesc 

despre înțelesul vieții când, de fapt, petrec 

atâta timp gândindu-mă la fleacurile de care 

mă dezic... 

Nu, nu poate fi, nu este o ipocrizie. 

Discursul acesta nu reprezintă o încercare de 

a trăi iluzia unei realități. Departe de a fi 

declamația unui filozof trufaș... Nu aș greși 

spunând că problema nu ține de sâmburele 

adevărului, ci este mai degrabă una de 

nuanță. Fără îndoială, nu a fost niciun timp în 

care să nu pot fi atins până și de cea mai fadă 

dintre deșertăciunile ființei umane. Însă se 

pare că, întrucâtva, am dezvoltat un anume 

dezgust față de cele netrebuincioase, măcar la 

nivelul  ideatic. 

Acum, când ghetele mi se afundă în nămolul 

uscat de pe vârful dealului, distragerile de 

care îți vorbesc mi se înfățișează sub forma 

unor obiecte sterile.  

Cât am tânjit 

la momente 

ca acesta... 

 

 

 

ANDREI-

NICOLAE 

HURGHEȘ,  

clasa a X-a 
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ESEU ASPIRANT LA FUNCȚIA „Deus ex Machina” 

 

(Eseu regurgitat de-a lungul unei 

întregi ierni și început de primăvară 

nevrotică și revizuit cu o noapte înainte, 

ascultând The Doors, Nirvana și alte formații 

de mult stinse). 

„Logica, chiar și cea mai de neclintit, nu rezistă în 

fața unui om care vrea să trăiască” 

(Franz Kafka, „Procesul”) 

Ioana-Diana Simion a câștigat Premul 

I la Simpozionul Județean “ Iubirea sau 

înălțarea ființei“. Un fragment dintr-o proză a 

sa,  intitulată “ Ploaia în luna lui Marte” a fost 

publicat în revista Ateneu, mai 2014. 

Felicitări! 

* * * 

          Acesta este un eseu despre realitate. 

          Nu cred că am întâlnit noțiune mai 

flexibilă decât realitatea. DEX-ul de pe o mie 

nouă sute toamna pe care îl posed definește 

realitatea astfel: „Existență efectivă, obiectivă; 

fapt concret, lucru real, stare de fapt”. Eu, 

personal, consider că realitatea e o noțiune 

care nu poate fi definită, tocmai pentru că 

este mult prea ambiguă. Realitatea e o sferă 

proprie și personală, pe care ți-o formezi 

singur și ți-o alterezi singur, în funcție de 

experiențele pe care le capeți   de-a lungul 

vieții. Realitatea mea nu e nicicum aceeași cu 

cea a colegei mele din banca din față, cu cea a 

unuia dintre părinții mei, a vecinului meu de 

scară, a unuia din profesori sau a ta, 

cititorule. 

 La fel, realitatea mea nu e congruentă 

cu cea a unei fete de aceeași vârstă cu mine, 

dar care a trăit acum jumătate de mileniu. La 

fel, realitatea mea nu e compatibilă cu a unei 

tinere ce trăiește în Marea Britanie, în 

Botswana sau în State. Cu alte cuvinte, fiecare 

are o realitate unică. De asta nu am suferit 

niciodată oamenii care folosesc sintagma: „În 

realitate”..., căci se ridică întrebarea: „A cui 

realitate?”  

          Diferențele acestea atât de drastice între 

realități se nasc mulțumită a sute de factori: 

timp, loc, aspirații, abilități, cunoștințe, 

experiențe, intersecții cu alți oameni și chiar 

modul de a percepe binele și răul, care, de 

altfel, sunt principii la fel de ambigue. Un 

lucru poate fi bun pentru un om, dar poate fi 

malevolent pentru un altul în exact același 

timp. Ce e vital pentru păianjen e coșmar 

pentru muscă. Iar exemplul ăsta pecetluiește 

cel mai bine discrepanța dintre milioanele de 

realități individuale ale lumii. Eu numesc 

acest amalgam de realități, mai exact punctul 

de întâlnire al acestor sfere, simplu: 

REALitate. Totuși, REALitatea, ca o entitate 

absolută, nu rămâne decât o iluzie.        

Așadar, acesta este un eseu despre realitate. 
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* * * 

Născându-ne în cronotopul acesta, 

părinții noștri ne-au azvârlit de fapt într-un 

labirint continuu. Dar, în loc să căutăm 

ieșirea din acest labirint, cum ar fi firesc, 

suntem într-o veșnică zbatere de a pătrunde 

în buricul lui. Dar care să fie altul decât draga 

noastra capitală, Bucureștiul? 

          Bucureștiul, un tărâm de zei și boarfe, 

un munte al Olimpului și o cetate din 

romanele lui Sade, unde sângele și vinul au 

aceeași culoare. El dorește să fie salvarea 

tuturor copilașilor alintați care simt în acelși 

timp că sunt ținuți prea strâns în lanț de 

familie. Dar nu e altceva decât locul unde afli 

că monștrii copilăriei tale nu stau ascunși sub 

paturi, ci în impulsurile ce își găsesc în sfârșit 

un loc prielnic spre a se manifesta. Iar atunci 

când te supui lor prea des, când amețeala te 

doboară de pe tocuri prea des, când  greața te 

face să îngenunchezi în fața toaletelor prea 

des, când te trezești dimineața în camere 

străine prea des, îți dai seama că nu-ți dorești 

altceva decât să prinzi lanțul la loc. Dacă e de 

învățat ceva, cred că înveți că lumea trece 

printr-o criză a păcatului. 

Am convigerea că orice lucru, oricât 

de șocant ar fi, repetat și refăcut de zeci de 

ori, devine în cele din urmă banal, o rutină 

din care vrei să evadezi spre ceva nou. 

Fiecare generație a făcut cel puțin ca un lucru 

tabu să devină comun, iar acum a sosit 

generația noastră. Ce se întâmplă mai exact în 

miezul labirintului acum? Eu aș spune că are 

loc căutarea unui păcat original, pentru că 

celelalte de până acum au devenit banale. 

Totuși, în mod paradoxal, Bucureștiul 

e și Țara Făgăduinței, punctul de plecare 

pentru realizarea oricărui ideal în cronotopul 

în care ne aflăm. Pentru fiecare tânăr „căzut 

la datorie”, e unul care și-a atins scopul, 

tocmai pentru că munca a fost literă de lege. 

Capitala e un teren fabulos și minat, utopic și 

distopic în același timp, un circ în care înveți 

să faci numărul de echilibristică. Dar pentru 

un om cu ambiții mari, ce altceva rămâne de 

făcut? 

 

Continuarea la pagina 32 
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REZULTATE LA OLIMPIADE – 2013-2014 

LIMBA ROMÂNĂ 

Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română 

Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

elevului 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1.  Florescu Arina X mențiune Merticaru Claudia    
 

2.  Antohi Adina  XI mențiune Egarmin Ana-Maria   

3.  Tănase Andreea X mențiune  Pașcu Anca-Mihaela   

4.  Daraban Bianca-
Sânziana 

VII mențiune Gavriliu Laura   

5.  Cojocaru Ioana VII mențiune Gavriliu Laura   

6.  Damian Denisa VII mențiune Gavriliu Laura   

7.  Popa Bianca VII mențiune Gavriliu Laura   

8.  Trandafir Bianca IX mențiune Gavriliu Laura   

9.  Gavrilă Alexandra X mențiune Gavriliu Laura   

10.  Căprioara Iulia IX III Gavriliu Laura   

11.  Barcan Georgiana X II Gavriliu Laura   

12.  Marchiș Maria IX II Adrian Jicu   

13.  Dediu Alexandra IX I Marinov Doina Da  

14.  Ifrim Maria-
Madalina 

IX mențiune Marinov Doina  
 

15.  Aldea Bianca IX mențiune Marinov Doina   

16.  Șova Aura IX mențiune Marinov Doina   

17.  Dumitru Alexandru IX mențiune Jicu Adrian   

 
Olimpiada de lingvistică 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Lazăr Cezara-
Maria 

XI I  Pașcu Anca-Mihaela Da  

2. Hanganu 
Andreea 

XI mențiune Pașcu Anca-Mihaela   

3. Stan Raluca-Elena IX III Pașcu Anca-Mihaela   

4. Nicolae Gabriel IX mențiune Pașcu Anca-Mihaela   

5. Anghelina Elena-
Patricia 

IX mențiune Pașcu Anca-Mihaela   
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6. Huiban Raluca-
Elena 

IX mențiune Pașcu Anca-Mihaela   

7. Daraban Bianca-
Sânziana 

VII mențiune Gavriliu Laura   

8. Cojocaru Ioana VII mențiune Gavriliu Laura   

9. Gavriliu Iustin VII mențiune Gavriliu Laura   

10. Potop Livia VII mențiune Gavriliu Laura   

11. Băisan Miruna VII mențiune Gavriliu Laura   

12. Trandafir Bianca IX mențiune Gavriliu Laura   

13. Prisacară Bianca IX mențiune Gavriliu Laura   

14. Ojog Florina IX mențiune Gavriliu Laura   

15. Miron Raluca IX mențiune Gavriliu Laura   

16. Apalaghiței 
Mădălina 

X mențiune Gavriliu Laura   

17. Paladi Mădălina X I Merticaru Claudia   

18. Diaconu Victor X II Merticaru Claudia   

19. Dărăuță Raluca X III Merticaru Claudia   

20. Brînzea Răzvan XII mențiune Merticaru Claudia   

21. Postolache Mara V I Lazăr Lucian 
Lucaci Mihaela 

Da I 

 

Olimpiada de lectură 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1.  Florescu Arina X III Merticaru Claudia   

2.  Ciolac Emanuela XI mențiune  Pașcu Anca-Mihaela   

3.  Lazăr Cezara-Maria XI mențiune Pașcu Anca-Mihaela   

4.  Hurgheș Andrei-
Nicolaie 

X mențiune Pașcu Anca-Mihaela   

5.  Căprioara Iulia IX mențiune Gavriliu Laura   

6.  Apalaghiței  
Mădălina 

X mențiune Gavriliu Laura   

 
LIMBA LATINĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1.  Bujor Ioana  XII  I Neculau Florentina Da I 

2.  Stanciu Andreea IX  I Neculau Florentina Da II 

3.  Sandu Roxana Ioana XI  I Neculau Florentina Da III 

4.  Plotogea Laura 
Diana 

X  I Neculau Florentina Da premiul 
special 

5.  Radu Ștefana X  II Neculau Florentina Da mențiune 
M.E.N 
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6.  Merticaru Andrei IX  II Neculau Florentina Da premiul 
special 

7.  Miron Raluca Elena IX  III Neculau Florentina   

8.  Prisacară Bianca IX  III Neculau Florentina   

9.  Pamfilie Alexandra IX  III Neculau Florentina   

10.  Găbureanu 
Alexandra 

IX  III Neculau Florentina   

11.  Trandafir Bianca IX  mențiune Neculau Florentina   

12.  Chiorescu Elena 
Alexandra 

IX  mențiune Neculau Florentina   

13.  Ojog Florentina 
Emanuela 

IX  mențiune Neculau Florentina   

14.  Marchiș Maria IX  Mențiune Neculau Florentina   

 
LIMBA ENGLEZĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1.  Balint Petruța IX  I Popa Diana Da  

2.  Mitrofan Mihaela IX  II Popa Diana   

3.  Drăgoi Vlad IX  III Popa Diana   

4.  Vereș Teodora IX  II Popa Diana   

5.  Bojescu George IX  II Popa Diana   

6.  Păduraru Dana IX  II Popa Diana   

7.  Panciu Elisa IX  III Popa Diana, 
Muraru Gabriela 

  

8.  Lungulescu 
Ariadna 

IX  II Popa Diana, 
Muraru Gabriela 

  

9.  Covaci Vlad IX  III Popa Diana, 
Muraru Gabriela 

  

10.  Boca Radu X  mențiune Popa Diana, 
Anca Rafiroiu 

  

11.  Sălăvăstru Ștefan X  mențiune Popa Diana, 
Anca Rafiroiu 

  

12.  Daniliuc Elena XI I Popa Diana Da  

13.  Coșa Eva XI I Popa Diana   

14.  Cojocaru Ioana 
Cristina 

IX  I Martinescu Anca 
, Muraru 
Gabriela 

  

15.  Grecu Adina IX  II Rafiroiu Anca   

16.  Damian Ștefan IX  II  Martinescu 
Anca, Muraru 
Gabriela 

  

17.  Nistor Tiberiu IX  III Martinescu 
Anca, Muraru 
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Gabriela 

18.  Cojocaru Ana 
Miruna 

IX  mențiune Rafiroiu Anca   

19.  Hrebenciuc Irina X  II Stratulat Mariana   

20.  Hurgheș Andrei XI mențiune Balaban Bianca   

21.  Lazăr Cezara XI  II Bucur Oana   

 
LIMBA GERMANĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Mazăre Alexandru XII  I Herciu Oana Da II 

2. Burciu Ilinca XI  I Bălinișteanu 
Constantin 

Da  

3. Ilișanu Andra  X  I Dalban Doinița   

 
LIMBA FRANCEZĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Popa Sabina - Theona IX mențiune Macaru Elvira   

2. Hrebenciuc  Irina X Premiul I Lazăr Crina Da mențiune 
specială 

3. Niță Carina X mențiune Lazăr Crina   

 
MATEMATICĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1.  Dolineanu Miruna V II Lazăr Lucian   

2.  Postolache Mara  V III Lazăr Lucian   

3.  Andronic Smaranda V mențiune Lazăr Lucian   

4.  Adam Antonio 
Emanuel 

V mențiune Lazăr Lucian   

5.  Amăriuței Mara V mențiune Lazăr Lucian   

6.  Vîrnă  Ștefan V mențiune Lazăr Lucian   

7.  Oprea Ilinca VI I Coșa Francisc Da medalie de 
bronz 

8.  Murariu Alexandra VI mențiune Coșa Francisc   

9.  Fotache Elenis VI mențiune Coșa Francisc   

10.  Bibire Călin Rareș VI mențiune Coșa Francisc   

11.  Frigură Eliana VI mențiune Coșa Francisc   

12.  Smeu Ștefan VII mențiune Andrei Cristina   

13.  Cazacu Arina IX I Andrei Cristina Da  
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14.  Frățilă Ruxandra IX II Andrei Cristina   

15.  Tanasov Andrei IX III Năstase Raluca   

16.  Ifrim Maria 
Mădălina 

IX mențiune Popa Marian   

17.  Hârhui Ema Ioana IX mențiune Popa Marian   

18.  Dolineanu Mircea IX mențiune Popa Marian   

19.  Stan Raluca IX mențiune Năstase Raluca   

20.  Dărăuță Raluca X I Lazăr Lucian Da  

21.  Grosu Iustina X I Lazăr Lucian Da medalie de 
argint 

22.  Pavel Cristian X II Popa Marian Da  

23.  Șuștac Andreea X mențiune Merticaru 
Cristian 

  

24.  Paladi Mădălina X mențiune Lazăr Lucian   

25.  Gherasim Codruț X mențiune Lazăr Lucian   

26.  Ulea Andrei Dragoș X mențiune Andrei Cristina   

27.  Vaida Vlad X mențiune Andrei Cristina   

28.  Sîrbu Iustin XI I Lazăr Lucian Da medalie de 
bronz 

29.  Știrbu Ciprian XI II Lazăr Lucian Da medalie de 
bronz 

30.  Popa Vlad XI III Lazăr Lucian Da  

31.  Pușcuță  Andrei XI mențiune Lazăr Lucian   

32.  Pavel Mihai Cosmin XII I Merticaru 
Cristian 

Da medalie de 
argint 

 
FIZICĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Murariu Alexandra VI I Pintilie Delia Da medalie 
de bronz- 

SRF 

2. Frigură Eliana VI III Pintilie Delia   

3. Oprea Ilinca VI III Pintilie Delia   

4. Ștefanache Ștefan Florin VI mențiune Pintilie Delia   

5. Toporaș Tudor Andrei VI mențiune Pintilie Delia   

6. Coteanu Vlad X mențiune Pintilie Delia   

7. Țibu Iustin Andrei VII III Curbăt Florin Da medalie 
de argint- 

SRF 

9. Rățoi Răzvan Radu VII mențiune Curbăt Florin   

10. Dolineanu Mircea IX I Curbăt Florin Da medalie 
de argint- 
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SRF 

11. Salomea Ioan Teodor IX mențiune Curbăt Florin   

12. Dărăuță Raluca X I Curbăt Florin   

13. Umbrărescu George X III Curbăt Florin   

14. Cibotariu Ioana 
Anastasia 

IX III Gîrțu Valentin Da  

15. Frățilă Ana Ruxandra IX III Gîrțu Valentin Da mențiune 
de onoare- 

SRF 

16. Macovei Ana Roxana IX mențiune Gîrțu Valentin   

17. Popescu Olga Teodora IX mențiune Gîrțu Valentin   

18. Boronea Ștefan IX mențiune Gîrțu Valentin   

19. Popa Cristina X II Gîrțu Valentin Da  

20. Daniliuc Elena XI II Gîrțu Valentin   

21. Gherase Raluca XI mențiune Gîrțu Valentin   

 
BIOLOGIE 

Nr. 
Crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1.  Apetrei Iulia 
Georgiana 

IX  mențiune Dinu Florentina   

2.  Dediu Alexandra 
Petruța 

IX  mențiune Dinu Florentina   

3.  Miron Victor Ștefan IX  mențiune Dinu Florentina   

4.  Vîrlan Doina XI  mențiune Dinu Florentina   

5.  Tanasov Andrei IX  III Epuran Daniela   

6.  Dărăuță Raluca X  mențiune Epuran Daniela   

7.  Andronic Teodora XI  mențiune Epuran Daniela   

 
CHIMIE 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul obținut la 
faza națională 

1.  Costea 
Teodora 

XII  II Onică Stela Da mențiune 

2.  Dărăuță Raluca X  II Onică Stela Da mențiune 

3.  Umbrărescu 
George 

X  III Onică Stela Da mențiune specială 

4.  Tanasov 
Andrei 

IX  I Rosenschein 
Mariana 

Da mențiune specială 
calificat în tabăra de 
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vară 

5.  Marin 
Georgiana 

XI II Rosenschein 
Mariana 

Da mențiune specială 

6.  Ilie Ilinca XI III  Da diplomă de 
participare 

7.  Stoian Marius 
Constantin 

XII I  
 
 
 

Da III 
medalia de  bronz 

acordată de Societatea 
De Chimie, 

premiul special 
pentru Cea mai bună 

lucrare practică, 
calificare în lotul 

lărgit 

8.  Dolineanu 
Mircea 

IX mențiune Savin Nadia   

 
Olimpiada de științe pentru juniori 

 
ISTORIE 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1.  Merticaru  Andrei IX III Berceanu  Maria   

2.  Cazacu  Paula XI III Berceanu  Maria   

3.  Florea  Diana XI III Berceanu  Maria   

4.  Lungu  Vlad IX I Merfea  Mara Da  

5.  Cojan  Bogdan IX I Merfea  Mara   

6.  Zaharia  Elena XI II Merfea  Mara   

7.  Ioan   George XII I Merfea  Mara   

 
GEOGRAFIE 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Elisei  Laura  XI I Șerban Lucian Da mențiune 

2. Nedita Codrin IX mențiune Leonte Doina   

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană  

Profesor 
coordonator 

Calificat la 
faza națională 

(da/nu) 

Premiul obținut la 
faza națională 

 

1.  
Tanasov 
Andrei 

IX  mențiune 
Rosenschein 
Mariana 

Da 
mențiune  

calificare în lotul 
lărgit 
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Olimpiada pentru științele pământului 

Nr. 
Crt. 

Numele și 
prenumele 

Elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(da/nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Umbrărescu George X II 

Curbăt Florin,  
Leonte Doina, 
Epuran Daniela, 
Onică stela 

Da 
mențiune 
specială 

 
FILOSOFIE 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1.  Șuștac Ioana 
Andreea 

XI II Costraș Luminița   

 

RELIGIE CATOLICĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1.  Miclăuș Rebecca 
Ștefana  

VI III Budău Angela Da  

2.  Popescu Olga IX I Budău Angela Da I 

3.  Antal Burlacu Laura X I Budău Angela Da III 

4.  Ghervase Mădălina 
Irina 

XI I Budău Angela Da I 

5.  Ghervase Iulia XII II Budău Angela   

 
RELIGIE ORTODOXĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1.  Burlacu Ioana VI I Bârdan Adrian 
Constantin 

  

2.  Chirica Laurențiu 
Ionuț 

IX II Gavriliu 
Veronica 

  

3.  Angheluț Teodora IX III Gavriliu 
Veronica 
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EDUCAȚIE FIZICĂ 

Nr. 
Crt. 

Numele și 
prenumele 

Elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1.  Berbece Bianca  XII I Leonte Doru Da  

2.  Pavel Cosmin XII II Leonte Doru   

3.  Dobrin Delia XI II Leonte Doru   

4.  Handbal Fete Echipa IV Resmerita 
Monica 

  

5.  Pentatlon Fete Echipa I Resmerita 
Monica 

  

6.  Pentatlon Baieti Echipa I Resmerita 
Monica 

  

7.  Roncea Ciprian  XI I Resmerita 
Monica 

Da  

 
INFORMATICĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1.  Postolache Mara 
 

V I Chelba Maria Da  

2.  Dolineanu Miruna V II Chelba Maria   

3.  Virna Ștefan  
Alexandru 

V III Chelba Maria   

4.  Murariu Alexandra VI I Vieru Ilie Da  

5.  Bibire Rareș 
 

VI II Vieru Ilie   

6.  Ștefanache Ștefan VI III Vieru Ilie   

7.  Vrânceanu Răzvan VI mențiune Vieru Ilie   

8.  Frigură Eliana 
 

VI mențiune Vieru Ilie   

9.  Dumitru Alexandru VII III Vieru Ilie   

10.  Hirhui Ema 
 

IX III Vieru Ilie Da  

11.  Farauanu Ionuț 
 

IX mențiune Chelba Maria   

12.  Busteagă Mihail 
 

IX mențiune Vieru Ilie   

13.  Salomea Ioan 
Teodor 

IX mențiune Vieru Ilie   

14.  Șova Aura Ioana 
Măndița 

IX mențiune Vieru Ilie   

15.  Matei Dănuț 
Gabriel 

X I Chelba Maria Da  

16.  Moldovanu Tudor X II Vieru Ilie Da  

17.  Coteanu Vlad X III Vieru Ilie Da Argint 
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18.  Umbrărescu George X III Vieru Ilie Da  

19.  Geangu Călin 
Teodor 

X mențiune Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

20.  Pavel Cristian 
 

X mențiune Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

21.  Coteanu Sebastian X mențiune Vieru Ilie   

22.  Olaru Bogdan 
Ioan 

X mențiune Vieru Ilie   

23.  Știrbu Ciprian 
 

XI II Vieru Ilie Da  

24.  Popa Vlad 
 

XI III Vieru Ilie   

25.  Vlasie Eugen 
 

XI mențiune Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

26.  Brăescu - Iftimie 
Rareș 

XI mențiune Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

27.  Sîrbu Iustin  
 

XI mențiune Vieru Ilie   

28.  Minuți Vlăduț 
 

XI mențiune Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

29.  Nuță Răzvan 
 

XI mențiune Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

30.  Grăjdeanu Adrian XII III Ciubotariu 
Mihaela 

  

 
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1.  Nicula Adelina 
 

IX mențiune Vieru Ilie   

2.  Paduraru Dana IX mențiune Vieru Ilie   

3.  Radu Stefn Adrian XII III Chelba Maria   

 
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

 

 

Nr. 
crt. 

Numele și        
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1.  Păduraru 
Cosmin 

V II Damaschin 
Eustina Gianina 

  

2.   Șerban Mălina V Mențiune   
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REZULTATE LA CONCURSURI – 2013-2014 

 

LIMBA ROMANĂ 

Concursul Interdisciplinar  ”Solomon Marcus” 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 

Clasa Profesor coordonator Premiul obținut  

1.  Florescu Arina X Merticaru Claudia, Lazăr Lucian II 

2.  Paladi Mădălina X Merticaru Claudia, Lazăr Lucian mențiune 

3.  Oboroceanu Andra IX Egarmin Ana-Maria I 

4.  Stroilescu Iuliana X Egarmin Ana-Maria II 

5.  Teletin Georgiana X Egarmin Ana-Maria III 

 
Concursul  de Cultură și Spiritualitate românească 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Daraban Bianca-
Sânziana 

VII III Gavriliu Laura 
Bîrdan Adrian 

          

 
Concursul Național „Mihail Iordache” 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Ifrim Maria 
Mădălina 

 IX  Marinov Doina Da  

 
Concursul Național „Surprize și dificultăți stilistice Mihail Sebastian” 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa Profesor coordonator 
Premiul obținut la 

faza națională 

1. Dediu Alexandra IX Marinov Doina II 

2. Tamaș Diana XI Egarmin Ana-Maria mențiune 

 
LIMBA ENGLEZĂ 

Public Speaking 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul obținut 
la faza județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat la 
faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1 Melinte Ștefania VII I Muraru   
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Gabriela 

2 Mărgărint Bianca VII III Muraru 
Gabriela 

  

3 Dorneanu Vlad IX  I Muraru 
Gabriela, Popa 
Diana 

  

4 Țuțuianu Eric XII II (și premiul I la 
faza regională) 

Muraru 
Gabriela, 
Balaban Bianca 

Da I 

5 Popovici Ana IX  I Popa Diana   

6 Apetrei Iulia IX  II Popa Diana   

7 Macovei Roxana IX  I Popa Diana   

8 Drăgoi Vlad IX  I Popa Diana   

9 Dediu Alexandra IX  I Popa Diana   

10 Vereș Teodora IX  II Popa Diana   

11 Ifrim Mădălina IX  I Popa Diana   

12 Bojescu George IX  I Popa Diana   

13 Pricopi Ioana X  Honourable 
Mention (și la 
faza regională 
Honourable 

Mention) 

Popa Diana, 
Rafiroiu Anca 

  

14 Iacob Karina X  Honourable 
Mention (și la 
faza regională 
Honourable 

Mention) 

Popa Diana, 
Rafiroiu Anca 

  

14 Iacob Karina X  Honourable 
Mention (și la 
faza regională 
Honourable 

Mention) 

Diana Popa, 
Anca Rafiroiu 

  

15 David Matei X  II (și la faza 
regională II) 

Diana Popa, 
Anca Rafiroiu 

Da (în 
semifinale) 

 

16 Cristudor Raluca XI  Honourable 
Mention (și la 
faza regională 
Honourable 

Mention) 

Popa Diana   

17 Secară Ștefan XII  Honourable 
Mention 

Popa Diana   

18 Burlacu Ioana  VI I Martinescu 
Anca 

  

19 Olinic Mara X  I Stratulat 
Mariana 

  

20 Moroz-Dubenco 
Cristiana 

XI  Honourable 
Mention (și la 
faza regională 
Honourable 

Mention) 

Stratulat 
Mariana, 
BucurOana 
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21 Anghel Andreea XI  Honourable 
Mention  la faza 

regională  

Martinescu 
Anca 

  

22 Fotache Ioana 
Elenis 

VI II Martinescu 
Anca 

  

Țuțuianu Eric s-a calificat la faza internațională a concursului, desfășurată la Londra. 

 Iași, Model United Nations 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat la 
faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la faza 

națională 

1. Nevschi Andrei IX  Best Speaker Popa Diana, 
Muraru 
Gabriela 

  

 
Cangurul Lingvist 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat la 
faza 

națională 
(Da/Nu) 

Premiul 
obținut la faza 

națională 

1. Niță Carina  X  Stratulat Mariana Da  

 

LIMBA FRANCEZĂ 

Concursul  Cangurul Lingvist -  Secțiunea  Franceză - Germană 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Rezultat 
etapa pe 
școală 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la proba de 

baraj 

Premiul 
obținut la 

proba de baraj 

1. Murariu 
Alexandra 

VI 157 p  Da II  
Tabără Straja 

2. Bălănescu Răzvan    X 187 p Popescu 
Silvia 

Da  

 

    MATEMATICĂ 

Olimpiada de lingvistică/Concursul   Poezie 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la faza 
interjudețeană 

Profesor coordonator 
Premiul obținut 
la faza națională 

1. Postolache Mara V I Lazăr Lucian I 

 

Concursul Solomon Marcus- Bacău 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la faza 
interjudețeană 

Profesor coordonator 
Premiul obținut 
la faza națională 

1. Dolineanu Miruna V mențiune Lazăr Lucian  
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Concursul interjudețan Unirea- Focșani 

 Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa 
Premiul obținut la faza 

interjudețeană 
Profesor coordonator 

1. Adam Antonio Emanuel V II Lazăr Lucian 

2. Umbrărescu Mariana V II Lazăr Lucian 

3. Amăriuței Mara V mențiune  Lazăr Lucian 

4. Vîrnă Ștefan V mențiune  Lazăr Lucian 

5. Smeu Ștefan VII mențiune Andrei Cristina 

6. Cazacu Arina IX mențiune Andrei Cristina 

7. Grosu Iustina X II Lazăr Lucian 

 

Concursul Prosoft –Piatra Neamț 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa 
Premiul obținut la faza 

interjudețeană 
Profesor coordonator 

1. Știrbu Ciprian XI II Lazăr Lucian 

2. Sârbu Iustin XI III Lazăr Lucian 

3. Pușcuță Andrei XI mențiune Lazăr Lucian 

4. Popa Vlad XI mențiune Lazăr Lucian 

 

Concursul Nicolae Bălcescu 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa 
Premiul obținut la faza 

interjudețeană 
Profesor coordonator 

1. Dolineanu Miruna V II Lazăr Lucian 

2. Vrînceanu Răzvan VI mențiune Coșa Francisc 

3. Murariu Alexandra VI mențiune Coșa Francisc 

4. Țibu Iustin VII mențiune Andrei Cristina 

5. Gavriliu Iustin VII mențiune Andrei Cristina 

6. Smeu Ștefan VII mențiune Andrei Cristina 

7. Dolineanu Mircea IX III Popa Marian 

8. Ifrim Mădălina IX III Popa Marian 

9. Tanasov Andrei IX III Năstase Raluca 

10. Cazacu Arina IX mențiune Andrei Cristina 

11. Frățilă Ruxandra IX mențiune Andrei Cristina 

12. Grosu Iustina X I Lazăr Lucian 

13. Pavel  Cristian X II Popa Marian 

14. Dărăuță Raluca X III Lazăr Lucian 

15. Sârbu Iustin XI II Lazăr Lucian 

16. Știrbu Ciprian XI III Lazăr Lucian 

17. Popa Vlad XI mențiune Lazăr Lucian 

 

Concursul Național Vrănceanu- Procopiu 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa Premiul obținut  Profesor coordonator 

1. Grosu Iustina X mențiune Lazăr Lucian 
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INFORMATICĂ 
 
Concursul interdisciplinar Prosoft@NT 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa 
Premiul obținut 
la faza județeană 

Profesor coordonator 

1.  Olaru Bogdan Ioan X III Vieru Ilie 

2.  Matei Danut Gabriel X mențiune Chelba Maria 

3.  Vlasie Eugen XI mențiune Mărgineanu Lăcrămioara 

4. Radu Ștefan – Adrian XII III 
web 

Chelba Maria 

 

FIZICĂ  

Concurs  interjudețean Cygnus 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa 
Premiul obținut 

la faza 
interjudețeană 

Profesor coordonator 

1. Murariu Alexandra VI II Pintilie Delia 

2. Popa Cristina X II Gîrțu Valentin 

3. Frățoiu Ruxandra IX mențiune Gîrțu Valentin 

4. Cibotariu Anastasia IX mențiune Gîrțu Valentin 

5. Macovei Roxana IX mențiune Gîrțu Valentin 

 
BIOLOGIE 

 
Concursul de comunicări științifice-biologie 

Nr. 
Crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(da/nu) 

Premiul obținut la 
faza națională 

1. Pasat Tudor X I Dinu Florentina Da III 

 

ISTORIE  
 
Sesiunea națională  de referate și comunicări științifice ale elevilor din învățământul 
liceal 

Nr. 
Crt. 

Numele și 
prenumele 

Elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(da/nu) 

Premiul obținut la 
faza națională 

1. Lazăr  Cezara XI I Merfea  Mara Da II 

 

GEOGRAFIE 
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Concursul național de geografie Terra 

Nr. 
Crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(da/nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Șerban  Ioana V I 
Leibu Angela, Șerban 
Lucian 

Da II 

2. 
Pruteanu Erik 
Nicolas 

VI mențiune Leonte Doina Nu  

3. Smeu stefan VII II Leonte Doina Da  

4. 
Păduraru 
Cosmin 
Andrei 

V mențiune Leibu Angela Nu  

 

EDUCAȚIE FIZICĂ 

 
Crosul Alergă pentru sănătate 

 

Concursul Sanitarii pricepuți 

Lotul Colegiului a luat premiul I pe județ și s-a calificat la faza națională. 

CHIMIE 

Concursul național C. D. Nenițescu 

 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(da/nu) 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Roncea Ciprian XI Loc2/cross 
Resmeriță 

Monica 
  

2. 
Ungureanu 
Theodor 

XI Loc3/cross 
 

  

3. Roatis Alexandru XI Loc4/cross 
 

  

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Profesor 
coordonator 

Premiul obținut la faza națională  

1. Costea Teodora XII Onică Stela mențiune 

2. 
Stoian Marius 
Constantin 

XII 

Rosenschein 
Mariana 

I, secţiunea chimie-fizică, premiul acordat 
de Societatea de chimie, premiul de 
popularitate acordat de U.P.B. şi 
Facultatea de chimie 
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Concursul  Magda Petrovanu 

 

Sesiunea de comunicări Chimia- Prieten Sau Dușman? 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa Profesor coordonator Premiul obținut 

1.  Miron Ștefan IX Onică Stela mențiune 

2.  Dărăuță Raluca X Onică Stela I 

3.  Umbrărescu George X Onică Stela III 

4.  Bălănescu Răzvan X Onică Stela III 

5.  Tudose Bogdan X Onică Stela III 

6.  Cojocaru Ioana Alexandra VII Onică Stela mențiune 

7.  Blănaru Diana Maria XII  Onică Stela mențiune 

8.  Bondalici Andreea Raluca XII  Onică Stela III 

9.  Bălan Răzvan XII  Onică Stela III 

10.  Cojocaru Anca XII  Onică Stela III 

11.  Costea Teodora XII  Onică Stela III 

12.  Gașpar Bianca-Teodora XII  Onică Stela mențiune 

13.  Ghirvu Ioana Codrina XII  Onică Stela mențiune 

14.  Moroi Ștefan-Ionuț XII  Onică Stela mențiune 

15.  Ștefănescu Bristena XII  Onică Stela mențiune 

16.  Șuteu Silvana XII  Onică Stela mențiune 

17.  Melinte Livia Ioana X  Onică Stela III 

18.  Melinte Diana Maria X  Onică Stela III 

19.  Cojocaru Ioana Alexandra VII Onică Stela mențiune  

20.  Popa Cosmin XII Rosenschein Mariana II 

21.  Ondu Alexandra XII Rosenschein Mariana II 

22.  Verman Diana XII Rosenschein Mariana mențiune 

23.  Galinescu Ilinca  XII Rosenschein Mariana mențiune 

24.  Popescu Mădălina XII Rosenschein Mariana mențiune 

25.  Păuleț Bianca XII Rosenschein Mariana mențiune 

26.  Senteș Matia XII Rosenschein Mariana mențiune 

27.  Stoian Marius Constantin XII Rosenschein Mariana I 

28.  Marin Georgiana XII Rosenschein Mariana I 

29.  Ilie Ilinca XI Rosenschein Mariana mențiune 

30.  Tanasov Andrei IX Rosenschein Mariana I 

31.  Nicolae Gabriel IX Rosenschein Mariana I 

32.  Gherghișan Anca XII Chițescu Flaviana mențiune 

33.  Handoca Pustianu Iulia XII Chițescu Flaviana mențiune 

34.  Poteraș Marina Ștefana XII Chițescu Flaviana III 

35.  Smochină Vlad Andrei XII Chițescu Flaviana II 

36.  Toderică Adelina XII Chițescu Flaviana II 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană  

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 
(da/nu) 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

 

1.  Melinte Livia Ioana X  III Onică Stela    

2.  Melinte Diana Maria X  III Onică Stela    
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EDUCAȚIE VIZUALĂ 
Primavara artelor 

  
PICTURĂ:  
 
Premiul I  -  Bucur Ioana, clasa a XII-a H 
Premiul al II-lea - Şuteu Silvana, clasa a XII-a D 
Premiul al III-lea- Damian Denisa Teodora, clasa a 
VII-a 
  
GRAFICĂ 
 
Premiul I - Gabureanu Alexandra, clasa a IX-a G 
Premiul al II-lea - Boboc Mădălina, clasa a IX-a D  
                  - Găbureanu Alexandra clasa a IX-a G  
Premiul al III-lea - Agop Sevora, clasa a VII-a  
 

 
 
 

 

ESEU ASPIRANT LA FUNCȚIA „Deus ex Machina”

(continuare din pagina 14) 

* * * 

Vreau să devin scriitoare. Nu mă mai 

ascund după metafore sau exprimări 

neclare, acum o spun direct: Vreau să 

devin scriitoare! Mi s-a spus adesea, de 

către cei care mi-au citit unele scrieri, că 

eu „nu sunt din secolul ăsta”, iar la 

început nu știam ce înseamnă și credeam 

că e un lucru bun. Apoi, studiind, citind, 

scormonind, am aflat că un principiu 

vital al unui autor e sincronizarea, sau, 

mai exact, oglindiriea cât mar veridică a 

timpului în care trăiește. Iar eu ratasem 

principiul ăsta admirabil de bine. Pe 

lângă asta, am mai învățat multe alte 

lucruri, pe care le discutam frecvent cu 

un bun prieten, de asemenea, aspirant la 

o carieră artistică, la o ceașcă de cafea 

dintr-un bar de la periferie. Îmi amintesc 

acum de parcă ar fi fost ieri una dintre 

conversațiile noastre, pe fundalul căreia 

se auzea răgușit o melodie de-a lui 

Lennon. 

Artiștii zilelor noastre au ratat era 

talentului și a inspirației poetice. Acum 

suntem guvernați de oportunitate, 

circumstanțe și promovare. Talentul a 

devenit opțional pe lângă un public care 

trebuie fie să te aplaude, fie să te huiduie. 

Una din două, nu contează care, deoarece 

importantă e obținerea unei reacții. Nu 

mai trăim vremurile artei frumoase, ci ale 

artei funcționale, artă care trebuie să facă 

neapărat imediat un ecou strident. 

Frumusețea nu se mai găsește în arta 

artistului modern, ci ea trebuie să se 

nască în interiorul omului din auditoriu. 

Opera de artă este aceea care te 
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determină să gândești, să-ți pui întrebări, 

să reflectezi și, în cele din urmă, să ai o 

reacție. Lucrarea artistică desăvârșită ar fi 

aceea care face bobocul din interiorul 

ființei umane să înflorească (să salte prin 

gândire). Același simbol ar putea stârni o 

mie de reacții diferite în o mie de oameni 

(dar, de fapt, asta reprezintă succesul 

artistului modern). 

          Nici nu prea aveam cum să evităm 

situația aceasta. Gutenberg a ucis 

consemnarea istoriei în piatră, 

avangardiștii au tăiat muzele bucăți și le-

au îndesat în saci, modernismul a cam 

ucis ispirația și omul caută orbește să-l 

ucidă pe Dumnezeu. El caută să-și 

trântească în cap o aură, cât de mică, sau 

chiar să și-o vopsească dacă e nevoie, și 

să-și imprime un preț, indiferent cât de 

infim. Valoarea oamenilor din timpul 

nostru e aceea pe care și-o impun. 

          Țin minte și acum că, după 

conversația aceasta, s-a așternut o liniște 

de mormânt. Apoi, după ce am 

recapitulat în minte tot schimbul de 

replici, lovind masa cu degetele pe ritmul 

melodiei fostului membru al trupei 

Beatles, am spus râzând: „Știi? Dacă 

nasul lui Yoko ar fi fost mai scurt, fața 

artei ar fi fost alta!” 

* * *         

E adevărat: carnea e aceea care 

învelește oasele, deci inevitabil se mișcă 

spre a căuta o altă carne în care să se 

piardă sau să se strângă. Eu am 

îndrăzneala de a-mi dori mai mult de 

atât, mai mult decât o simplă uniune 

păstrată până ce aș uita complet unde se 

termină un trup și începe celălalt. E o 

diferență prea mare între a dori să găsești 

iubirea și a căuta un om care să 

înnebunească din cauza ta. Probabil de 

asta eu nu am nicio poveste de spus. 

Probabil din cauza asta am rămas o 

sfântă. O sfântă? 

          Eu, noaptea, îmi botez filele în 

cerneală atunci când mi se urcă la cap 

băutura Mesiei. Fiecare set de rafturi 

dintr-o bibliotecă e un altar cu mult mai 

mult de patru evangheliști, iar fiecare 

carte deschisă e un confesional. Când mă 

așez să scriu, de multe ori cuvintele se fac 

coroană în jurul frunții mele, înțepându-

mă ca niște spini. Iar atunci când mi se 

termină pasta sau cerneala, scrijelesc cu 

degetul pe perete, în timp ce din strană 

îmi cântă Morrison, îndemnându-mă să 

continui. 

* * *  

 Noi suntem generația regilor cu coroane 

de tinichea. Noi suntem generația cu 
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femei desfigurate de șervețele 

demachiante. Noi suntem generația care 

n-are habar cum se fac banii. Noi suntem 

generația fiilor lui Dedal, iar aroganța va 

fi cea care ne va preface în scrum. 

 

IOANA-DIANA SIMION,  

clasa a XII - a H 

 

BLOO...DE LA ÎNCEPUTURI! 

Ca oricare 

alt lucru existent pe 

această lume, 

fiecare cu povestea 

lui, și „Radio Bloo” 

are o poveste... O 

poveste despre 

care, însă, se știu puține... până acum. 

Totul a început în primăvara lui 2012 

când Ștefania Clapon (absolventă, deja, a 

colegiului nostru), Alin Avasilcăi și Vlad 

Ababei  s-au întâlnit, mai mult din 

întâmplare, cu scopul de a învăța mai 

multe despre viața de advertiser și despre 

jurnalism.  

„La un moment dat, în timp ce ne 

gândeam în ce stare era stația liceului 

nostru și în ce hal era organizarea, 

Ștefania a spus: «Ce-ar fi să înființăm 

NOI un post de radio al liceului?». 

Evident că entuziasmul a fost pe măsură. 

Posibilități aveam, aparatură (într-o 

oarecare măsură) aveam, totul fiind 

suficient pentru o stație radio „de debut”. 

Am ajuns la problema denumirii, unde 

au apărut mai multe idei. "Radio 

Vrănceanu"? Nu. Ar fi fost prea simplu. 

„Radioul Colegiului National «Gh. 

Vranceanu»”? Să nu exagerăm... «Radio 

infinit»? «Radio albastru»? Doar pentru 

că sunt simboluri nu le putem numi așa, 

trebuie sa fie un nume grozav, să atragă 

ascultătorul... Să le unim! Să fie BLOO!  

Am vorbit 

apoi cu domnul 

director Gabriel 

Andrei. Ne-a fost 

oferită „cheia 

magica” cu care 

puteam, apoi, 

„controla” urechile elevilor vrănceni. Am 

hotărât o dată pentru lansare, dar am fost 

dezavantajați, deoarece am nimerit 

undeva pe la sfârșitul anului școlar 2011-

2012: 5 iunie. Dar din toamnă ne-am pus 

serios pe treabă. Am căutat membri ce 

posedă cunoștințe diverse în muzica si IT, 

i-am recrutat, ne-am împrietenit, am 

ajuns ca o familie si...„BLOO!”  

Povestește Alin Avasilcăi, membru 

fondator și elev in clasa a XI-a  G.  

La scurt timp după fondare, echipa 

s-a lărgit pentru prima oara, Ingrid 

Busuioc si Raluca Vernica, ambele 

absolvente ale colegiului nostru, 

alăturându-se membrilor fondatori. În 

primele luni ale radioului, scopurile, cât 

și orizonturile echipei, erau limitate. Se 

dorea existența unui program stabil de 

muzică și existența unei echipe care să se 

ocupe de acesta. Cu timpul, au început să 

se audă în tot liceul și primele anunțuri 

destinate elevilor ce aveau, și încă au ca 

temă evenimentele ce se desfășoară în 

cadrul colegiului.  
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Noi orizonturi s-au deschis când în 

echipă au intrat Adrian Grăjdeanu, 

Theodora Diaconu și Aiysha Parviez, 

odată cu pregătirile pentru absolvire ale 

membrilor mai mari. Cu noi idei, aceștia 

au favorizat o dezvoltare radiantă, pe mai 

multe planuri, a radioului. Radioul a 

căpătat un site web și o pagină de 

facebook, lucruri care au facilitat o 

apropiere de publicul vrăncean. Elevii 

puteau acum cere cu ușurintă melodii ori  

să facă anunțuri.   

Noi elevi au fost recrutați, acum 

echipa numărând nu mai puțin de 12 

membri, cuprinzând toate clasele, de la 

„boboci” la „veterani” ce urmează să 

susțină examenul de bacalaureat.  

Activitatea echipei cuprinde în momentul 

de față: susținerea programului din 

pauze, diversificarea listei de melodii 

pentru a acoperi gusturile muzicale a cât 

mai multor elevi, postarea atât pe situl 

radioului cât și pe pagina de Facebook 

diferite anunțuri de interes, în special 

pentru elevii liceului, și nu în ultimul 

rând, asigurarea sonorizării diferitelor 

evenimente ce se desfășoară în incinta 

colegiului nostru.  

Dincolo de acestea, atmosfera în 

cadrul echipei este una destinsă. Cu toții 

înțelegem că dincolo de toate suntem 

elevi, suntem adolescenți, fiecare având 

momentele fericite și problemele proprii. 

Am putea spune că, pe alocuri, atmosfera 

din cadrul echipei se aseamănă cu cea din 

cadrul unei familii, iar proiectul nostru, 

sperăm, va deveni ceva indispensabil 

pentru Colegiul Național „Gheorghe 

Vrănceanu”.  

 

ALIN AVASILCĂI( clasa a XI-a G),  

ADRIAN GRĂJDEANU (clasa a XII-a C),  

VLAD VICTOR(clasa a X-a F) 

 

CE FAC ELEVII CȂND NU ÎNVAȚĂ… 
                                                       

În încercarea de a scrie acest 

articol, l-am rugat pe Rareș Cîrligeanu, 

absolvent al liceului nostru, azi student la 

Bucureti i, totodată, fostul coordonator de 

la Transparency, să-mi spună câte ceva 

despre începuturile existetenței trupei de 

teatru.  Iată ce mi-a spus: „O pasiune 

pentru teatru si un curaj nebun aceste 

două lucruri am avut nevoie, eu și 

colegul meu de bancă Vlad 

Căpitanu(actual student la Iași), pentru a 

iniția această trupă de teatru. De ce am 

facut asta? Pentru că ne-am dorit foarte 

mult să jucăm. Voiam să ne susținem 

propriile spectacole i să nu jucăm doar la 

festivaluri…. Voiam ceva diferit.  

Nu voi putea uita niciodată 

emoțiile primei zile în care nu știam dacă 

va veni cineva. Sau cele din a doua 

sedință în care nu știam cum să-i 
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împărțim pe cei patruzeci de oameni 

proaspăt recrutați. 

 Emoțiile au însoțit fiecare 

spectacol, intensitatea lor fiind 

copleitoare. Dar, în fapt, aceasta era si 

frumusețea: să tremuri înainte de a urca 

pe scenă, și să te eliberezi de toată 

presiunea, după ce ai intrat și ai început 

să joci.“ 

Rareș a fost coordonator  din 2011, 

de când s-a înființat trupa, până în 2013, 

când a trebuit să plece la facultate.  

Coordonatorii trupei în acest moment 

sunt Adina Antohi si Alin Diaconu, elevi 

în clasa a XI-a G la colegiul nostru. Ei au 

în subordine optsprezece membri activi, 

dintre care jumătate „veterani” și 

jumătate „recruți”. Tot ei sunt și regizori 

pentru piesele care urmează să le 

prezentăm: „Probleme de respirație”, care 

va fi gata, sperăm, la sfârșitul lunii mai, și 

„Crush.Test.Dummy”, care va fi gata la 

sfârșitul lunii aprilie. Ambele sunt în 

limba română. Cea din urmă o pregătim 

pentru  festivalul „Amfiteatru” ce se 

desfășoară la Botoșani.  

De la înființare și până acum, 

„transparenții” au prezentat publicului 

cinci spectacole după cum urmează: 

„Titanic vals”, în 2011,  „Steaua fără 

nume” și „Colegii”, în 2012; și în cele din 

urmă, în 2013, „Șase personaje în cautarea 

unui autor”  și „Femeia din mauscris”. 

 Dacă vă gândeați totuși că teatrul, 

într-o trupă ca aceasta, înseamnă doar 

repetiții și niște spectacole la care tu ești 

cel de pe scenă,  vă înșelați. Iată ce a 

răspuns Adina Antohi, atunci când am 

intrebat-o ce înseamnă această activitate 

pentru ea: 

„Dacă n-aș fi descoperit trupa, 

probabil nu m-aș fi cunoscut nici pe mine. 

Prin teatru m-am exprimat așa cum am 

vrut eu. Așa am ajuns sa îi cunosc pe toți 

ceilalți. Trebuie să recunosc, pasiunea 

pentru teatru n-ar fi nimic în comparație 

cu respectul și afecțiunea pe care o simpt 

față de persoanele cu care lucrez. Cum 

mi-a schimbat mie viața? Petrecem la 

repetiții zi de zi atâtea ore impreună, 

facem piesa, iar apoi urmează o pauză. 

Acele două-trei zile care trec până la 

urmatoarea ȋntâlnire, acele două-trei zile 

ȋn care nu fac teatru, pentru mine nu 

există. Luna are 30/31 de zile doar atunci 

când lucrez cu cei din trupă. Vinerea e 

mai specială, suntem mai mulți. Se 

strânge toată „familia”. Stând două 

minute în fața tuturor, spun practic ce am 

facut o săptămână ȋntreagă.”  

De asemenea, și Alin Diaconu a 

răspuns setului de intrebări privind 

„relația” lui cu teatrul: 
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„Prima oară când am participat la 

o ṣedință a trupei Transparency, ȋnființată 

chiar ȋn anul ȋn care am intrat eu la liceu, 

nici nu mi-a trecut prin cap că va ajunge 

să ȋnsemne atât de mult pentru mine. 

Ȋncetul cu ȋncetul, teatrul a devenit din 

activitate recreativă, o „slujbă cu normă 

ȋntreagă”. Din fericire pentru mine, ȋnsă, 

era departe de a fi una monotonă, 

„pierzând” cu bucurie zeci de ore ȋn 

această activitate. Trupa (mai ales de 

când sunt coordonator) ȋnseamnâ mult 

stres, sute de neuroni omorâți, oboseală, 

frustrare, nesomn. Dar cu o mult mai 

mare intensitate, emoții, fericire, 

adrenalină, prietenie, evoluție și 

distracție. Am avut ocazia să cunosc 

oameni noi, dintre cei mai diverși, pe care 

mi-ar fi părut rău să nu-i fi cunoscut, de 

altfel. Aș putea spune chiar că unii dintre 

ei    mi-au schimbat radical existența. Să 

le descopăr laturile ascunse, să ȋi văd 

trăind alte vieți, alte stări, alte povești 

sunt senzații greu de reprodus. Trupa 

aceasta, fiind cea ȋn care am „ȋnvățat 

teatru”, m-a ajutat să fac un pas 

important spre un „uomo universale”. 

Mi-ar plăcea să mă ȋntorc aici, ȋntr-o 

vizită, după câțiva ani, eventual după ce 

voi fi terminat o facultate de teatru, și să 

văd alți oameni, complet necunoscuți, 

care „fac teatru”, așa cum ȋl facem noi 

acum.”  

Pentru mine, cel care consemnez 

aici, debutul ȋn actorie a mai insemnat 

două lucruri. Primul este ȋnceperea unei 

noi „cariere” de lector, mult mai intensă 

decât ȋnainte, de altfel. Iar al doilea, 

conștientizarea că poți să-ți domini 

aproape ȋn totalitate sentimentele, dacă 

știi cum trebuie canalizate emoțiile. 

ȘTEFAN – OCTAVIAN BȂRGĂOANU, 

clasa a X a F 

 

PAROXISM

Poți să mă cataloghezi drept 

nebun, dar jartierele alea din mătase roșie 

nu au arătat niciodată mai bine pe 

coapsele tale albe și ferme ca în seara 

aceea de sfarșit de august. 

Am tras draperia și am lăsat doua raze 

livide să-i atinga trupul și mintea. Mă 

înfioram de frumusețea acelui spectacol,  

iar puritatea din ochii ei de amantă 

cucernică contrasta cu buzele ei aspre 

având gust de vin. Și tocmai acea 

teribilitate năștea în mine gânduri și 

dorințe perfide și egoiste; îi voiam 

curiozitatea și mandria de femeie stimată 

de toți bărbații locului, îi voiam înocența 
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mascată cu atâta ingeniozitate în acel trup 

tânăr și spasmodic, îi voiam sărutările pe 

umerii goi, prelungite cu atâta ardoare pe 

spate și pe brațele lungi și moi, îi voiam 

suvițele brune răsfirate printre degete în 

timp ce corpul i se unduia de plăcere, 

voiam să îi frământ sânii grei și goi până 

ce aceștia s-ar fi mistuit în întuneric și nu 

i-aș mai fi putut întâlni decât orbește. 

Întinsă așa cum era pe covorul din 

dormitor, cu rochia din satin negru și 

părul acela brun, ușor buclat, căzut în 

scări pe umeri și pe piept, părea mai 

frumoasă ca oricând, având un aer de 

supremație agresivă, căci leoaica se 

simțea adorată și asta nu îi conferea decât 

o imensă satisfacție. Mă privea melancolic 

printre gene, zâmbind la încercările mele 

de a mă ține în frâu, de a nu o acoperi cu 

o ploaie de săruturi barbare. Chicotea și 

își mușca buza superioară, iar eu cădeam, 

ca în transă, într-o stare de euforie acerbă, 

vecină cu beatitudinea. O adoram în acele 

momente ca pe o zeiță și aș fi imortalizat 

splendoarea acelui chip în sute de tonuri 

și nuanțe. Oare, totuși, era acolo? 

Și cât te mai iubeam, Carmen, dragă! 

 

DIANA OBREJA, clasa a X-a B 

 

Adolescentina ASTA.... 

 

Perioadă scurtă și dulce din viață 

când totul e permis, când visele ți se 

împlinesc doar atunci când clipești, iar 

grijile pleacă departe atunci când bați din 

palme, când fie că vrei sau nu, îți dai 

seama că surâsul tău deschide calea 

norilor spre soarele auriu și arzător de 

vară. Când sufletul tău saltă ușor și sigur 

în fața cuiva drag, când totul pare mai 

viu, mai colorat, mai intens, atunci vei ști 

că bobocul vieții tale e aproape de a 

înflori, de a ajunge la maturitate și de a 

străluci.  

Adolescență....  

Însă realitatea te izbește, nu mai 

poți fi copilul de alta dată, nu mai poți să 

ierți și să uiți așa ușor, nu mai poți să 

plângi și apoi să crezi că nimic nu s-a 

întâmplat.  
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Unde e mașinuța și 

păpușica ce erau 

odinioară alinarea și 

scăparea cea mult 

așteptată, unde sunt? 

Știi bine că nimic nu 

mai e așa de simplu, că 

totul va atârna de umerii tăi 

micuți de acum, că soarta ta este oglinda 

faptelor și întâmplărilor schimbate  

numai de tine, și totuși... Nu mai e la fel, 

totul se schimbă și totuși ești tot tu acela, 

nimic nu e surprinzător, nimic nu te 

sperie. Metamorfoză sau minune?  

 Da, acum adolescența si-a intrat pe 

deplin în drepturi. Fluturași în stomac 

vor apărea, griji multe și probleme, 

planuri de viitor ce trebuie puse la punct 

cu orice preț. Va fi nesfârșită această 

perioadă de timp? Se va mai liniști și 

mintea mea vreodată? Zborul meu e la 

început, sunt purtată de o boare înceată 

prin viața efemeră, norii pufoși ai 

conștiinței mele mă ajută să cred că 

mereu totul poate fi rupt din basm, că 

totul nu e așa de greu, că totul e dulce și 

frumos. Câți oameni nu au trecut prin 

această experiență și au reușit să 

biruiască fiorii schimbării? Oare e așa de 

greu? Cu siguranță voi reuși și eu. 

 Poate că suntem prea mici acum 

pentru a vedea rolul nostru în această 

lume imensă, poate că nu ne putem alege 

profesia și să ne găsim chemarea chiar 

acum, însă putem încerca. Ce s-ar 

întâmpla dacă aceast vis frumos, această 

perioadă din viața noastră nu ar exista? 

Hmmm....cam grea întrebare! Și chiar 

atunci când mi-am pus acest lucru în 

minte, o carte s-a deschis și m-a absorbit 

în adâncurile ei. 

 O lume colorată, plină de muzică 

și voie bună s-a deschis brusc în fața mea. 

Filme și jocuri, desene și cărți, fete și băiți 

(toți îmbrăcați după noua modă) făceau 

parte din peisaj. Univers paralel sau 

miraj? Adevăr sau imaginația mea ce se 

răzvrătește? Unde mă aflu?  

Cine   m-a trimis aici? Întreb pe cineva 

unde sunt, ce caut în acest loc, cine sunt 

locuitorii. Răspunsul vine prompt și la 

obiect: sunt într-o țară specială, numită 

Adolescentina, unde numai copiii ce 

cugetă la acest subiect ajung, iar șederea 

lor nu e limitată de timp și spațiu.  

Bună descoperire... foarte interesant. 

Populația acestei țări este alcătuită numai 

din 

boboci proaspeți, copii de aceiași vârstă 

cu mine. 

Mă voi înțelege de minune cu ei! 

Începe să-mi placă aici. Nu mai 

sunt constrângeri,  nu mai sunt părinți, 

nu mai sunt reguli. Ce fericire! Ce paradis 

nedescoperit până acum! Plină de extaz și 

de euforie, pornesc în pași de dans către 

centrul orașului. E foarte ciudat să nu 

descoperi oameni mai în vârstă, mai înalți 

și care să se uite cu un aer intangibil, 

superior la tine, ca și cum tu ai fi ultimul 

gândăcel de pe fața pământului ce este 

nesuferit și periculos pentru toată lumea. 

Sunt stăpână pe mine, sunt sigură și 

încrezătoare. Cine știe, poate aici se vor 

finaliza planurile mele pentru viitorul 

apropiat.  Mă întreb dacă există 

școală aici, căci în lumea mea 

era doar o instituție creată de 

către adulți, și nu de 

adolescenți.  

 Ajung în centru. Văd eu 

bine? Sau două fete se trag de 
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păr pentru a impresiona un biet băiat ce 

se uită disperat la ele, neștiind ce să facă, 

pe cine să despartă , cui să nu-i frângă 

inima. Adolescența asta!... Se mai 

întâmpla și în lumea mea, nu e nimic nou. 

Nu trebuie să mă alarmez. Fiorii dulci ai 

primei simpatii se mai întâmplă să mai 

explodeze într-o astfel de manifestare. 

 Încep să îmi recapăt calmul când 

observ un băiat îmbrăcat numai în negru 

ce încerca să excaladeaze o clădire. Parcă 

se dezechilibrase o dată sau de două ori, 

iar eu mă alarmasem din ce în ce mai 

mult, neștiind ce să fac. Întrebându-l de 

ce face asta, am primit răspunsul. Nu 

există reguli, deci el poate să facă  tot ce 

dorește, nimeni nu-i atrage atenția. M-am 

cam speriat puțin, poate puțin mai mult. 

Dar nu există copii ca aceștia și în lumea 

mea. Adolescența asta... Mereu există 

oameni să aducă regulile la extrem, să 

exagereze și să-și riște viața pentru a 

demonstra cât de bravi și curajoși sunt. 

 Doresc să ajung până la instituția 

ce ar trebui să știe cum să procedez în 

privința cazării mele, căci se întunecă și 

trebuie să găsesc un loc unde să dorm. 

Însă nu sunt sigură dacă există așa ceva 

în această lume. Când... surpriză! Toată 

suflarea tânără era la discotecă distrându-

se așa de bine... M-am alarmat de-a 

binelea. Unde mă aflu? De ce totul nu e 

controlat de nimeni, de ce totul e un 

dezastru? De ce nimeni nu are grijă de 

nimeni, de ce nu există reguli ce trebuie 

aplicate cu strictețe? 

 Eu vreau acasă, alături de părinții 

și adulții mei ce mă cicălesc mereu, dar  

fără de care aș ajunge și eu la fel ca acești 

tineri, poate spre nicăieri. Fără reguli, fără 

autorități, fără cineva care să mă aducă cu 

picioarele pe pământ atunci când 

ușurința adolescenței mă ridică, voi 

ajunge în neant. Voinicia, bucuria, 

misterul și frumusețea unei flori dispar 

dacă nu avem termen de comparație, nu-i 

așa? La fel e și cu această feerie din viața 

unui om. Dacă nu ar exista cei mai mari 

decât noi, ne-am da noi oare seama ce 

minune s-a întâmplat, ce metamorfoză 

nemaivăzută s-a petrecut? 

 Cum să plec de aici cât mai 

repede? De ce am fost blestemată să stau 

aici? Oare acești copii nu își dau seama că 

aceste greșeli  se vor transforma cu 

timpul în ceva foarte grav? Oare dacă nu 

îmi voi face planuri amănunțite, voi reuși 

să plec din această Utopie a adolescenței, 

voi fi departe de pericolul unei vieți trase 

la indigo, voi avea aceeași soartă ca unii 

dintre adulți: voi crește, nu mă voi uita în 

spate și voi uita parfumul unei copilării 

fericite, unice, la fel ca cele ale eroilor de 

poveste despre care citim în cărți? Nu voi 

permite așa ceva. 

 Când am ajuns în sfârșit la această 

concluzie, am revenit la lumea mea, cea 

frumoasă, cea simplă și cea în care, 

aparent, mama mea mă cicălește pentru 

că dicționarul meu a ajuns întâmplător în 

capul meu și m-a făcut să leșin puțin, 

cartea fiind deschisă la primele pagini, în 

colțul din stânga sus... surpriză! Primul 

cuvânt care apare este ADOLESCENȚĂ. 

Poate că cine ar fi auzit acest lucru de la 

mine înainte să îmi revin bine în simțire 

ar fi spus că amețita mea de conștiință își 

spune cuvântul, că impactul cu acea carte 

foarte mare a declanșat ceva în adâncul 

meu ce m-a făcut să cred acest lucru. Însă 

vă spun cu siguranță că nu a fost așa, că 

eu chiar am pășit pe acel tărâm, că totul s-



Gaudeamus  2014 

 

41  

   

a petrecut, că a fost real. Această revelație 

pe care am avut-o m-a făcut să înțeleg 

mai bine cine sunt, cine vreau să fiu, ce 

am de făcut. Trebuie să fiu eu însămi, să 

cred în puterile mele și să nu mă îndoiesc 

de nimic și să trăiesc viața mea la 

dimensiunile ei. Mai mult, trebuie și să 

ascult și de cei din jur, pentru că dacă nu 

ar exista ei, eu nu mi-aș putea găsi locul 

meu. Soarele, luna, stelele stau mărturie 

că în fiecare zi și noapte, de atunci, că nu 

mi-am mai dorit să cresc la fel cum doresc 

alți copii de vârsta mea, că doresc să mă 

bucur de viață așa cum e ea, că nu aș dori 

să grăbesc lucrurile. 

 Și ca să îmi aduc aminte de aceste 

minuni întâmplate cu mine, ca  personaj 

principal,    m-am gândit să scriu aceste 

rânduri pentru a nu cădea în capcana 

realizabilului, pentru a nu crede că acest 

lucru interesant s-a întâmplat doar 

datorită dicționarului. Si, de ce nu, poate 

vorbele mele vor rămâne și peste ani, 

cineva ce va ajunge  pe meleagurile 

Adolescentinei își va da seama ce trebuie 

să facă... Adolescența asta!...  

 

MARIA-MĂDĂLINA IFRIM,  

clasa a IX-a A 

 

IDENTITATEA VIZUALĂ 
 

Prezentul în care suntem veșnic 

ancorați ne oferă astăzi următoarea 

posibilitate: de a privi pe fereastră și de a 

vedea un peisaj, fie el urban sau chiar și 

rural, împânzit cu simboluri și cuvinte 

mari, ornate, ce cu siguranță par stranii la 

o primă vedere. Aceste ansambluri 

grafice sunt doar mărcile unor firme, 

întreprinderi, companii sau societăți 

comerciale care au nevoie de un mod de a 

se deosebi unele de altele și de a fi 

recunoscute cu ușurință de către 

potențiali clienți sau investitori, deci de 

oameni în general; ele au nevoie de o 

identitate. Identitatea unei firme este 

complexă. Când vorbim de o identitate 

corporativă, ne referim la părțile ei 

componente, printre care și identitatea 

verbală, identitatea digitală și identitatea 

vizuală. În timp ce identitatea verbală a 

unui brand e formată din numele, 

sloganul și stilul de comunicare al unei 

corporații, iar 

identitatea digitală a 

unei firme este 

strategia dedicată 

internetului și noilor tehnologii și medii 

sociale, identitatea vizuală se constituie, 

în esență, din elemente grafice precum un  

logo (semnătură grafică), corpuri de 

literă, o paletă cromatică și un stil de 

design (simboluri, modele și elemente de 

ilustrație).  

Proiectul de Mobilitate Leonardo da Vinci 

IVT, LLP: LDV/IVT/2013/RO/085 

Specializare pe piața muncii prin pregătire 

practică la standarde europene – Grafic 

Design și Identitate vizuală, al cărui 

beneficiar este colegiul nostru, are ca 

obiective conectarea școlii la piața muncii, 

dezvoltarea competențelor necesare unui 

profesionist cu calificare medie în 

domeniul graficii IT în firme din România 

și Granada, Spania. Acest domeniu al 
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graficii IT, numit și design grafic, 

cuprinde și crearea portofoliilor de 

identitate vizuală, lucru pe care 

participanții la acest proiect, printre care 

m-am aflat și eu, l-au avut de învățat și 

făcut. În cadrul proiectului am învățat, în 

mod concret, cum să creez un portofoliu 

de identitate vizuală. În procesul de 

creare al acestuia, artistul (designerul 

grafic) trebuie să fie într-o aproape 

constantă legătură cu clientul pentru care 

proiectează identitatea vizuală. Prima 

etapă, planificarea elementelor grafice, 

constă în crearea mai multor schițe de 

ligaturi, selecționarea câtorva fonturi 

diferite pentru siglă, sugerarea unor 

palete de culori sugestive etc. de către 

grafician, urmate de alegerea de către 

client a cel mult trei dintre acestea. În 

pasul al doilea, cel de proiectare, graphic 

designer-ul este dator să propună 

variante la alegerile clientului, 

furnizându-i acestuia versiuni ușor 

modificate ale schițelor alese și fonturi 

similare celor selecționate inițial.   

După aceasta, clientul trebuie să 

opteze pentru un singur set de elemente 

grafice, luându-se după schițele 

designerului grafic, după care se stabilesc 

niște linii generale care vor fi urmate de 

designer pentru a se reduce timpii de 

producție și numărul de refaceri a 
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proiectului, iar apoi se poate trece la 

etapa a treia. Aceasta, fiind și cea din 

urmă, este etapa de creație, în care se 

realizează logotipul propriu-zis. Aici, 

urmându-se schițele alese și delimitările 

impuse, se creează portofoliul de 

identitate vizuală, definitivându-se toate 

părțile lui componente: logo, tipografie, 

culori, forme, proporții, imagini etc., iar 

clientul trebuie să valideze fiecare 

element în parte la terminarea lui. După 

obținerea aprobării finale din partea 

clientului proiectul se consideră încheiat.  

Proiectul de mobilitate are o 

dimensiune practic-aplicativă. Timp de 3 

săptămâni alături de 16 colegi de la 

clasele de matematică-informatică, 

intensiv informatică, am lucrat efectiv la  

firme spaniolă de design grafic. Acest 

lucru îmi va facilita, pe viitor, angajarea 

în acest domeniu. Alături de mine au 

participat la acest proiect, din C.N. 

„Gheorghe Vrănceanu”, încă 31 de elevi, 

dintre care 15 încă au de desfășurat 

mobilitatea în Spania. Gândul că banii 

obținuți prin finanțare europeană sunt 

investiți în viitorul tineretului de azi, 

viitorul nostru, e de-a dreptul 

îmbucurător.  

 

IONUȚ-CLAUDIU HERCIU,  

clasa a XII-a F

 

O PAGINĂ DINTR-UN ALTFEL DE JURNAL 

Cred că nu e cea mai bună idee să-

mi deschid sufletul în faţa unor pagini 

albe de jurnal, deoarece jurnalul nu poate 

descifra ceea ce simt. Dar poate asculta, 

fără să mă judece, fără să critice, prinzând 

viaţă doar atunci când încep  să-l 

înfrumuseţez sau poate să-l îmbrac 

dizgraţios, pierzându-și din esenţă. 

Și mă întreb: de ce alegem să ne 

scriem temerile, emoţiile sau chiar 

memoriile într-un caiet aparent lipsit de 

viaţă? De ce nu putem să spunem cu 

adevărat ceea ce gândim uneori? De ce 

atunci când simţim primele emoţii avem 

o reticenţă în privinţa propriilor gesturi? 

De ce? Oare pentru că ne e frică să trăim 

cu adevarat ceea ce simţim? Oare pentru 

că persoana noastră este mult prea slabă? 

Sau pentru că fiinţa noastră își impune 

anumite limite? Încă nu putem găsi un 

răspuns raţional. Nici eu nu am găsit un 

răspuns care să-mi satisfacă nevoia de 

cunoaștere. Însă știu un lucru: persoana 

mea își dorește, iar fiinţa mea are nevoie 

de asta. Are nevoie să compun, să mă 

descarc, să uit, să simt. Nu este o revoltă, 
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ci doar un mijloc artistic de exprimare 

personală. 

Spun persoană și fiinţă, deoarece 

sunt două aspecte total diferite. Persoana 

este ceea ce se vede cu ochiul liber, dar 

poate fi înșelătoare și aduce cu ea multe 

ispite. Însă fiinţa este unică! Este sufletul 

nostru, iar el nu poate fi înlocuit. Putem 

afirma despre cineva că întruchipează 

două persoane, dar nu și două fiinţe. 

Eu? Eu nu pot zice că sunt doar 

fiinţa sau persoana. Nimeni nu poate zice 

asta. Pentru că știu că persoana și fiinţa 

au nevoie una de cealaltă pentru a se 

completa și pentru a exista. Fără ele două, 

eu nu aș putea să mă regăsesc în ceea ce 

acum consider o cale, un ideal. Nu aș 

putea să iert, să iubesc și să cred in ceea 

ce-mi doresc. Dar de ce nu pot afirma asta 

și în realitate? De ce nu am curajul să arăt 

și să spun ceea ce simt? Poate că mi-e 

frică! Mi-e frică să nu rănesc, să fiu rănită 

și să imi deschid inima. 

Nu știu dacă ţine de încrederea 

personală, dar uneori prefer să ţin totul 

într-o cutie misterioasă, îngropată adânc 

inauntrul sufletului meu, gata oricând să 

fie deschisă de cineva care să aibă grijă de 

un lucru așa fragil. Cred că uneori risc să 

pierd acele persoane care ar putea avea 

grijă de această cutie. Poate că deja le-am 

pierdut sau sunt pe cale să le pierd. Sunt 

conștientă de acest fapt. Dar mă împac cu 

gândul că cei ce se dau bătuţi din prima, 

nu au responsabilitatea de care eu am 

nevoie. 

Poate că, scriind acum, mi-am 

răspuns la întrebarea pusă la început: de 

ce alegem să ne scriem temerile, emoţiile 

sau memoriile? Pentru că suntem capabili 

de a emoţiona pe cineva prin emoţiile 

noastre sincere. Pentru că suntem uneori 

timizi și vrem sa avem grijă de cel de 

lângă noi. Pentru că uneori punem 

persoana dragă pe primul loc, iar noi 

alegem să scriem ceea ce i-am zice în 

jurnal, făcându-ne astfel diferite scenarii, 

despre care nu știm dacă pot fi adevărate 

sau nu. 

Poate că nu am experienţa necesară să 

afirm aceste lucruri, deoarece fiecare are 

o viziune proprie. Dar, fiind o pagină din 

jurnalul personal, am destule argumente 

ca să-mi demonstrez că sunt idei în care 

cred cu adevărat.  

RUXANDRA RUSU, clasa a IX-a C 
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Muzică, dans și poezie, într-un cuvânt… 

FRANCOFONIE !  

Și anul 

acesta, Colegiul 

Naţional "Gheorghe 

Vrănceanu" a adunat pe 

francofili, nerăbdători să 

aducă un omagiu limbii 

franceze. În săptămâna 15-23 martie 2014, 

denumită « La Semaine de le 

Francophonie »,  elevii, coordonaţi de 

profesorii lor, au desfășurat  activităţi 

diverse, toate având drept scop exersarea 

limbii franceze în situaţii de comunicare 

dintre cele mai neașteptate. Pornind de la 

cele 10 cuvinte ale Francofoniei propuse 

anul acesta, cuvinte care la prima vedere 

păreau destul de ciudate (ambiancer, à 

tire–larigot, charivari, s’enlivrer, faribole, 

hurluberlu, ouf, timbré, tohu-bohu, 

zigzag), dar care s-au dovedit extrem de 

bogate în semnificaţii, elevii și-au 

demonstrat talentul creator, realizând 

desene, panouri, afișe,  lăsându-și 

imaginaţia să hoinărească în voie. 

Amintim aici pe elevii clasei  a IX–a F, 

apoi pe  Alexandra Apostu și Ruxandra 

Budeanu (a IX-a C), pe   Teodora 

Neguriţă și  Luca Șova (a XI-a C). 

Joi, 20 martie, « Ziua 

Internaţională a Francofoniei », încă de la 

prima oră, elevii de serviciu au reamintit 

semnificaţia acestei zile, punând în piept 

colegilor și profesorilor cocarde cu 

simbolul Francofoniei, iar colegii de la 

radio, ne-au încântat, în pauze, cu muzică  

franţuzească. La ora 13.30, reuniţi în 

amfiteatrul colegiului, am asistat la alte 

activităţi , care ne-au demonstrat, dacă 

mai era nevoie, că , în școala noastră, 

există elevi extrem de talentaţi și de 

implicaţi. Elevii Măriuca Bursuc (a 

XI-a A) și Bogdan Dumitriu (a XII-a 

A), în calitate de  prezentatori,  au 

deschis festivitatea printr-o 

descriere succintă a semnificaţiei 

acestei sărbători, descriere ce 

avea să fie completată de cele câteva  

prezentări PPT, realizate de  către elevii : 

Răzvan Murgu și Vlad Popa (a IX-a C), 

Beatrice Catană, Georgiana Huţanu și 

Paul Duţu (IX F). Elevii clasei a IX- a E au 

încheiat seria prezentărilor, purtându-ne 

imaginaţia pe străzile pline de farmec ale 

Parisului. După cum vă spuneam, colegii 

noștri chiar au talent. Așa că pornind, 

cum altfel decât tot de la cele 10 cuvinte 

de care vă spuneam, unii au creat  poezii : 

Călina Bichescu , Alexandra Dediu (a IX-a 

A), Elena Nechifor  (a IX-a C ), Raluca 

Stan (a IX-a C ), Beatrice Catană (a IX-a 

F), alţii au scris scurte eseuri : Theona 

Popa (a IX-a A), Vlad Popa (a IX-a C), 

Ioana Bălan (a XI-a D) .                                        

Dar credeţi că  teatrul a fost uitat ? Nu, 

nicidecum ! A fost și el prezent, prin 

interpretarea unei scenete compuse, 

regizate și jucate de către elevii clasei a X-

a A. 

Ei, dar când spunem bună-

dispoziţie, spunem, nu-i așa, muzică, 

dans…Aici, adică la muzică, s-au 

remarcat elevele : Aura Șova ( a IX-a A), 

Măriuca Bursuc (a XI-a A)  și Irina Aldea 

( a XI-a F), care au  animat atmosfera, prin 

interpretarea câtorva piese de muzică 

ușoară, din repertoriul  Larei Fabian. Cât 

despre  dans, ce să mai spunem ? De sub 
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pașii  plini de graţie ai Ralucăi Mocanu (a 

X-a D) și  ai lui Bogdan  Chiriţă (a X-a B), 

nu ieșea decât talent.                                                                

Cam asta a fost Francofonia de anul 

acesta. A, era să uităm… Prezentatorii au 

avut iniţiativa de a testa vigilenţa 

asistenţei, printr-un mic concurs, legat, aţi 

ghicit, de semnificaţia celor 10 cuvinte în 

jurul cărora s-a învârtit totul. Evident, 

colegii noștri s-au descurcat foarte bine.  

 

LIVIA GĂGILĂ și RALUCA STAN,  

clasa a IX-a C 

UNE FÊTE PLEINE DE CHARME 

 

 

 

 

Aujourd’hui,  c’est une journée 

spéciale que nous devrions célébrer d’une 

belle façon.  Laissez la bonne humeur se 

répandre… 

 Tous les gens passionnés de 

français et qui l’utilisent,  sont 

enthousiastes. Ils créent un charivari 

énorme,  un tohu-bohu et ils 

convainquent les autres à se joindre à 

eux, pour cette fête. Les plus  hurluberlus 

organisent des parties pour célébrer la “ 

Francophonie”. Ils ambiancent et ils sont 

ivres de la beauté et de la musicalité du 

français. Parfois, ils peuvent devenir un 

peu timbrés.  

Les sourires, la musique française, les 

défilés, les plats français, tout, à tire-

larigot! 

 Donc, gardons cet esprit de 

célébration et allons profiter de cette fête!                                 

Vive la Francophonie ! 

   SABINA THEONA POPA, clasa a IX-a A 
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LA MASCARADE  
 

Il était un peu timbré, 

Tohu-bohu et agité, 

Hurluberlu, dans son monde, 

Et attaché avec une corde. 

 

Il dansait tout en zig-zag 

Avec des bagages,  à tire-larigot, 

Il disait des fariboles,  à son âge 

Ouf ! C’était très bizarre! 

 

Il faisait un grand charivari; 

Il jetait des livres autour de lui. 

“Je suis enlivré”, disait-il 

“Et je suis un artiste gentil”. 

                                                                                    

 

RALUCA STAN,   

clasa a IX - a C 

 

LA FRANCOPHONIE 
 

C’est la Francophonie, tous aiment 

ambiancer, 

Et tu dois l’observer, 

Tous sont des hurluberlus, 

Sauf moi.Et quel tohu-bohu! 

 

Des activités , à tire-larigot. 

Ouf! On ne peut pas les décrire par un seul 

mot, 

Du charivari, dans la maison; 

Nous chantons de belles chansons. 

 

Je m’enlivre, tu dois te résigner 

Parce que je suis un peu timbré, 

Du zig-zag, du zig-zag dans ma tête, 

Ce n’est pas une faribole, c’est une grande 

fête! 

                                                                                                                               

ELENA GEORGIANA NECHIFOR,  

clasa a IX-a C 
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